Zápis č.0612014
zjednánízastupitelstva obce Senohraby konaného dne 16. |2,2014
od 19:00 hodin, v sále restaurace U Andělů

Přítomni: Ing. Jana Svašková, Milan
Omluveni:

Kraut, PhDr. Vladimír Dvořák, Václav Krebs, Michal Bí1ý, Ing.
Miroslav Čihak, ZbynékPrůša,PhDr. Viktor Kopper' Ing. Jiří Zahradník
0

Neomluveni: 0

1.

Kontrola účasti.

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19:00 hodin. Konstatova|a, že dle prezenční
listiny - příloha zápisu č, 1 je přítomno 9 členůzastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy

usnášeníschopné.

2.

Volba ověřovatelů zápisu

a zapisovatele zápisu.
Starostka obce navrh|a, aby ověřovateli zápisu byli zvolent Zbynék Pruša a Milan Kraut.
Usnesení č.0110612014: Ověřovateli zápisu byli zvoleni Zbyněk Průšaa Milan Kraut.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.01106120|4 bylo schváleno.

Jmenování zapisovatele.
Starostka obce navrh|a, aby zapisovatelem zápisu byl Jan Herbst.
Dalšínávrhy:
PanZahradník: navrhl na ověřovatele zápisu pana Krauta nebo pana Dvořáka.
Usnesení č.0210612014z Zapisovatelem zápisu byl zvolen Jan Herbst.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svaškováo Kraut, Dvořáko Krebs,

l proti:

Kopper
Zahradník

Bflý, Čihák, Průša,

0 se zdržel:
Usnesení č.0210612014 bylo schváleno.

3.

Program dnešníhojednání zastupitelstva.

1.

PŤivítání,kontrola účasti.
2, Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
4. Schválení zápisu ze zasedžniZo ze dne 12. 1I,2014.
5. Volba zástupce obce do DSo Ladův kraj.
6. Rozpoěet DSo Ladův kraj pro rok 2015.
7. Volba zástupců obce do DSo Malé Posázaví.
8. Volba zástupce obce do DSo Vodovodní přivaděč Javomík - Benešov.
9. Volba určenéhozastupitele ve věci poŤizovéníúzemního plánu.
10' oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní _ zaďáni zakazky malého rozsahu.
1 1. Náhrada sestavy dětského hřiště na školnízahradě.
12. Příloha č.4k obecně závazné vyhlášce ě.I2l20I1 o poplatku zakomunální odpad pro rok 2015.
13. Novela zžkona o odpadech.
1 4.
lvráw ťrnančníhoýboru.
15. Uprava rozpočtu obce č. 4l20I4.
16. Rozpočet obce pro rok 2015.
17. Rozpočtový výhled obce na období 2015 _2019,
18. Volba členůkontrolního výboru.
19. Různé.
20. Diskuze.

Připomínky a návrhy k programu:

Pan Kopper: navrhl vypustit Z programu bod č. 16.
Usnesení č.0310612014z Zastupitelstvo obce souhlasí, aby z programu byl vypuštěn bod č. 16.
Výsledek hlasování: 2 hlasy pro: Kopper, Zahradník
7 proti:
Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý, Čihák, Průša
0 se zdržel:
Usnesení č.0310612014 nebylo schváleno.
Pan

Kopper:

v souladu s $ 94 požáda| o zaÍazení nového bodu programu - poŽadavky na úpravu
a doplnění jednacího řádu.
programu
Do
bude zaíazen bod č. 21 _ požadavky na úpravu a doplnění jednacího řádu.

PanZahradník: navrhlvypustit Z programu bod č. 5 - 11.
Usnesení č.04|0612014: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby z programu byl rypuštěn bod č. 5
Výsledek

11.

hlasování: 2 hlasy

-

pro: Kopper,Zahradník
Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý, čihák, Průša

proti:

7
Svaškováo
0 se zdržel:

Usnesení č.0410612014 nebylo schváleno.
Usnesení č.0510612014z Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání, ktery byl doplněn
o bod č.2t - úprava a doplněníjednacího řádu.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bítý, Čihák, Průša,

1proti:

Kopper
Zahradník

0 se zdržel:

Usnesení č.0510612014 bylo schváleno.

4.

Schválení zápisu ze zasedání Zo zedne 12. 11. 20|4.
PanZahradník: Požádal, aby v zápise byly uvedeny konkrétnífinančníodměny uvolněných

i neuvolněných členůzastupitelstva obce.
Paní Svašková: odměny budou uvedeny v zápise a na webových stránkách obce.
V dalšídiskuzi k zápisu z posledního zasedání Zo vystoupilpan Zahtaďník a pan Kopper.
Usnesení č.06106120|4: Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze
dne 12. 1,1.2014.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebso Bíry, čihák, Průša,

1proti:

Kopper
Zahradník

0 se zdržel:

Usnesení č.0610612014 bylo schváleno.

5.

Volba zástupce obce do DSo Ladův kraj.
Usnesení č.07/0612014: Zastapitelstvo obce souhlasí, aby zástupcem obce v DSo Ladův kraj
byla starostka obce Ing. Jana Svašková.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.07 l06l20t4 bylo schváleno.

6,

Rozpočet DSo Ladův kraj.
Rozpočet DSo Ladův kraj na rok 2015 byl vyvěšen na úřednídesce. PŤíjmy jsou rozpočtovány ve
ýš|2.470.200,- Kč a výdaje jsou rozpočtovány ve ýši: 2.470.200,- Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí rozpočet DSo Ladův kraj na rok 2015.

7.

Volba zástupců obce do DSo Malé Posázaví.
Usnesení č,0810612014z Zastupitelstvo obce souhlasí, aby zástupci obce v DSo Maté Posázaví
byla starostka obce Ing. Jana Svašková a pan Jan Herbst.

Výsledek

hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořáko Krebs, Bív, Čihák, Průša,

1proti:

Kopper
Zahradník

0 se zdržel:
Usnesení č.08/06/2014 bvlo schváleno.

8.

Volba zástupce obce do DSo Vodovodní přivaděč Javorník - Benešov.
Usnesení č.0910612014z Zastupitelstvo obce souhlasí, aby zástupcem obce v DSo Vodovodní
přivaděč Javorník - Benešov byla starostka obce Ing. Jana Svašková.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdrže|
Usnesení č.09 10612014 bvlo schváleno.

9.

Volba určenéhozastupitele ve věci pořizování územníhoplánu obce.
McÚ Řieany, odbor územníhoplánováni, jako pořizovatel územníhoplánu' zas|a| informaci
o nutnosti pověření člena zastupitelstva obce ve věcech poÍizovéníúzemníhoplrínu obce. o datu

poŤízenínového územního plánu obce rozhodne zastupitelstvo obce.
Usnesení č.|010612014z Zastupitelstvo obce souhlasí, aby určeným zastupitelem obce ve věci

pořizování územníhoplánu obce byla starostka obce Ing. Jana

Výsledek

Svašková.

hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý, Čihák, Průša,
0 proti:
1 se

Kopper

zdrželz Zahradník

Usnesení č.t0 10612014 bylo schváleno.
10.

oprava vodovodního řadu v ulici Hlavní _zadánízakázky malého rozsahu.
Jedná se o zahloubení vodovodního řadu v ulici Hlavní, před nemovitostí pana Janovského.
Usnesení č.1110612014: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce, abY lypsala zakázku
malého rozsahu na opravu vodovodního řadu v ulici Hlavní před
Výsledek

hlasování:

nemovitostí pana Janovského.
8 htasů pro: Svaškováo Kraut, Dvořák, Krebs,

0 proti:
1 se

Kopper

Bílý, Čihák, Průša,

zdržel: Zahradník

Usnesení č.1110612014 bylo schváleno.
11.

Náhrada sestaly dětského hřiště na školnízahradě.
Jedná se o náhradu jedné sestar,y na dětském hřišti, která musela bý demontována, nebot' její
technický stav technický stav neodpovídal bezpečnostním předpisům. Starostka zaslala všem
zastupitelům čtyři nabídky na novou sestar,.u a navrhla zakoupit sestavu od ťrrmy, která podala
nejniŽší nabídku.
Pan Pruša: Navrhl, aby tento bod byl přesunut do programu dalšíhozasedání zastupitelstva.
Dále navrhl, aby starostka zjistila, zda existuje nějaká moŽnost dotačního titulu na
tento záměr a současně provedla poptávku na sestar,rr.
Usnesení č.|210612014z Zastapitelstvo obce souhlasí, aby tento bod by| zaíazen do programu
příštíhozasedání zastupitelstva obce. Současně zastupitelstvo obce
pověřuje starostku k sehnání dotačníhotitulu na novou sestavu na
dětské hřiště.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.|210612014 bvlo schváleno.

12. Příloha č. 4 k obecně

závazné vyhlášce č. l2l20|| o poplatku za komunální odpad pro rok

201,5.

Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby pro rok 2015 ztlstává ve stejné výši jako v roce
2014. RovněŽ se nemění četnost svozů a velikost nádob.
PanZahtadník: Navrhl, aby svoz popelnice v roce 2015 probíhal do konce bŤezna na znánky
z roku 2014' Dále navrhl snížitpoplatek za popelnici o 200'. Kč tam, kde
v nemovitosti jsou hlášeni trvale, aby se zvýhodnili proti těm, kteří tady nemají
trvalý pob}.t.
Pan Dvořrík: Tyto návrhy nelze řešit v rámci projednávané přílohy, ale musí se řešit samostatně
v rámci platných vyhlášek obce' Druhý návrh musí bý navíc řešen ve spolupráci
s právníkem.
Paní Svašková: Návrh na sníŽenípoplatku za popelnice bude zaŤazen do programu dalšího zasedání
zastupitelstva obce.
Usnesení č,.13106120|4: Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 4 k obecně závazné lyhlášce
č.1212011o poplatku za komunální odpad pro rok 2015.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdrže|
Usnesení č.|3106120|4 bvlo schváleno.
13.

Novela zákona o odpadech.
Starostka informovala o novele zákona o odpadech. Novela zákona ukládá obcím od roku 2015
povinnost zajistit místa pro oddělené shromaŽďování kovů a biologicky rozložite|ných odpadů.
Současně novela zákona ukládá fyzickým osobám od roku 2015 povinnost, v souladu s obecně
závaznou vyhláškou obce, týo druhy odpadu třídit a odkládat na určená místa'

14.

Zprá*ry finančníhovýboru.
Pan Dvořák seznámil přítomné se zápisem finančníhoýboru č.2l20I4 a 3l20I4. Zprávy tvoÍí
přílohu tohoto zápisu. V diskuzi ke zprávám finaněního výboru a k činnosti finančníhovýboru
vystoupilpan Pruša, pan Kopper apaní Kloužková.

15.

Úprava rozpočtu obce č. 412014.

Pan Dvořák předloŽil členůmzastupitelstva ke schválení úpravu rozpočtu č).4l20I4.
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č.4l20I4 čini:
13.301 .259,92Kč
Celkové výdaj pro po úpravě rozpočtu ě.4l20I4 činí:
13.301 ,259,92Kč
V diskuzi pan Pruša upozornil, že provozní příspěvek Sokolu zarok2013 a příspěvek z\oterií za
rok 2014 nebyl dosud obcí proplacen. V dalšídiskuzi kupravě rozpočtu vystoupil pan ZaIttadník,
pan Kopper, paní Malinová, pan Dvořák apaní Svašková.
Usnesení č.1410612014z Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č.412014.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý, Čihák, Průša,
0 proti:
1 se

Kopper

zdrželz Zahradník

Usnesení č.1410612014 bylo schváleno.

16.

Rozpočet obce pro rok2015.
Návrh rozpočtu obce Senohraby byl vyvěšen na úřednídesce. Rozpočet byl sestaven jako

vyrovnaný v paragrafovém znění.
Příjmy pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši: 11,202.000,00 Kč
Výdaje pro rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši: 1L.202,000,00 Kč
PanPruša: Požáda|, aby do rozpočtu obce pro rok 2015 by|a zaÍazena Žádost Sokola.
Konkrétně se jedná přijmout usnesení, které by Sokolu, v případě získáni dotace
zajišťovalo, že ťlnanění spoluúčast poskýne obec. DáIe požáďal' aby tuto částku
mohl Sokol použítv roce 2015 jako investičníbez ohledu na to, zda Sokol získá či
nezíská dotaci.

V následné diskuzi pan Dvořák vysvětlil, že obec je připravena Sokol finančně podpořit za
předpokladu' Že Sokol současně se Žádostí předloŽí dalšípodklady, např. výsledky hospodaření,
výročnízptávts, celkové příjmy avýdaje, celkově zpracovaý projekt připravený k podání Žádosti o
dotaci apod. Dále uvedl' Že toto se nejedná pouze v případě Sokola, ale všech spolků v obci. Bude

tedy nutné zpracovat zásady s podmínkami, na zák|aďě kterých bude moci obec rozdělovat spolkům

finance.
Pan Pruša: Navrhl zaŤadit do výdajové části rozpočtu finančnípříspěvek Senohrabské besedě
ve výši 10.000,- Kč a dále navrhl vybudovat veřejné osvětlení podél chodníku
k hotelu SEN.
Usnesení č.1510612014: Zastapítelstvo obce schvaluje přesun finančníchprostředků z $ 6171 rezerva, na spoluúčastive výši 10.000'- Kč. Tato částka bude použita
jako finančnípříspěvek Senohrabské besedě. Zastupitelstvo obce
schvaluje přesun finančníchprostředků z $ 6171 rezewa na

spoluúčastive ýši 200.000'- Kč. Tato částka bude použita pro
výstavbu veřejného osvětlení u chodníku k hotelu SEN.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý, Čihák, Průša,
Kopper
0 proti:
1 se zdrželz Zahradník
Usnesení č.1510612014 bvlo schváleno.

Pruša:

Navrhl sníŽit finančníprostředky v paragrafu knihovny

_

vybavení knihovny
Kč.
Usnesení č.|6|06120|4z Zastupitelstvo obce schvaluje sníženífinančníchprostředků v $ 3314 _
vybavení knihovny ve výši 40.000'- Kč.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Kraut, Čihák, Průša,Kopper, Zahradnk
2 proti:
Svašková, Dvořák,
2 se zdrže|i: BílÝ. Krebs
Usnesení č.16|06/2014 bylo schváleno.
Pan

o 40.000,-

Usnesení č.|7/06/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje přesun Íinančníchprostředků z $ 3314 vybavení knihovny ve výši 40.000'- Kč do $ 6171 _ rezeÍva na
spoluúčasti.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdrže|
č.t7
|06/2014
Usnesení
bvlo schváleno.

Pan Zahradník a pan Pruša navrhli zvýšit v paragrafu TJ Sokol - investiění příspěvek sokolu
o částku 100.000'- Kč.
Usnesení č,|8/0612014: Zastupitelstvo obce schvaluje přesun finančníchprostředků z $ 6171_
rezewa na spoluúčasti ve výši 100.000'. Kč do $ 3419 _ TJ Sokol
Senohraby.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.|810612014 bvlo schváleno.
pana Zabradníka ohledně úspor obecního úřadu' opravy vodovodu a kana|lzace
odpověděla paní starostka a pan Dvořák. Na dotaz pana Průšiohledně geometrických plánů
odpověděl pan Herbst. Dále proběhla diskuze ohledně příjmovéčásti rozpočtu.

Na dotaz

Usnesení č.1910612014z Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2015 se změnami
dle usnesení: č. 1 5/06 l20| 4, č.1,6l 06 l 2014, č.17 l 06 l 2014, č.|8 l 06 12014.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svašková, Kraut, Dvořák, Krebso Bílý, Čiháko Průša,
0 proti:
1 se

Kopper

zdrželz Zahradník

Usnesení č,19 10612014 bylo schváleno.

17.

Rozpočtový výhted obce na období 2015 - 2019.
Pan Dvořák seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem obce na období 2015 - 2019.
Usnesení č.2010612014z Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtory výhled obce na období 2015

-2019.

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
Usnesení č,2010612014 bvlo schváleno.

18.

0

proti

0 se

zdržel

Volba členůkontrolního výboru.
Pan Pruša navrhl týo členy kontrolního ýboru: Jaroslav Mareš' Jaroslav Sládek, Michalu
Mošničkovou'Alexandru KlouŽkovou.
Pan Dvořák navrhlčlena kontrolního ýboru: Václav Krebs.
Usnesení č.2110612014z Zastupitelstvo obce schvaluje za člena kontrolního ýboru pana
Jaroslava Mareše.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.2110612014 bylo schváleno.
Usnesení č,2210612014: Zastupitelstvo obce schvaluje za člena kontrolního
Jaroslava Sládka.
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Usnesení č.22106120|4 bylo schváleno.

ýboru

pana

Usnesení č.2310612014z Zastupitelstvo obce schvaluje za člena kontrolního ýboru slečnu
Michalu Mošničkovou.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro: Svaškováo Kraut, Dvořák, Krebs, Bílý, Čiháko Průša,
0 proti:
1 se

Kopper

zdrželz Zahradník

Usnesení č.2310620|4 bvlo schváleno.

Usnesení č,2410612014: Zastupitelstvo obce schvaluje

Yýsledek

za člena kontrolního výboru

Alexandru Kloužkovou.
proz Zahradník, Koppero Průša,Činat
3 proti:
Svašková, Dvořák, Kraut,
2 se zdrže|i: Bílý' Krebs

paní

hlasování: 4 hlasy

Usnesení č,.2410612014 nebvlo schváleno.

Usnesení č.2510612014z Zastupitelstvo obce schvaluje za člena kontrolního výboru pana
Václava Krebse.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Kraut, Bílý, Krebs
Zahradník, Kopper, Průša,čit''tt.
4 proti:
0 se zdržel:
Usnesení č.2510612014 bylo schváleno.
Kontrolní výbor bude pracovat ve složení:předseda - Zbynék Průša,členové- Jaroslav Mareš'
Jaroslav Sládek, Michala Mošničková. Václav Krebs.

19.

Různé.
Starostka seznámila přítomné s výsledkem závěrečné kontroly' kterou provedl Státní zemědělský
intervenčnífond na projekt ,,I. etapa záchrany Velké věže - dominanty hradu Z|enice* ' Kontrolou
nebyly zjištěny Žádné nedostatky. Na zéklaďě výsledku této kontroly bude obci Státním
zemědělským intervenčním fondem proplacena dotace na výše uvedený projekt.

