
Zápis č. 6 /2014 
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Senohraby 
konaného dne 20.8.2014 
 
Přítomni: Jan Beneš, Michal Bílý, Vojtěch Smutný, Zbyněk Průša 
 
 
Program: Kontrola usnesení 

         Kontrola zápisu č. 5/2013 z jednání KV ze dne 19.3.2013 
 
Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení od č. 1/3/2012 až po usnesení 
č. 21/02/2014. 
 
Usnesení č. 
 
11/02/2013 – trvá – lesní hospodářský plán ( probíhá řízení). 
 
12/02/2013 – nesplněno – finanční spoluúčast 100 tis. pro město Mnichovice na  
vybudování potřebných školních kapacit. Nesplněno z důvodu nevýhodnosti 
smlouvy. 
 
19/03/2013 – nesplněno – pověření starosty k uzavření dohody školského obvodu 
s Čerčany na min 10 let. ZO Čerčany ponechává projednávání dohody na nové 
zastupitelstvo. 
 
7/01/2014 – trvá - zahloubení vod řádu v ulici Hlavní u č.p 1. Bude provedeno v září 
2014.  
 
9/01/2014 – trvá -  směna pozemku mezi obcí a p.Kotišem ( probíhá jednání). 
 
10/01/2014 – změna nájemní smlouvy s majitelem pozemku č.p. 124  a obcí 
(probíhá jednání). 
 
08/02/2014 – trvá -  pověření starosty k přípravě projektu „ Po cestách a hradech 
Karla IV“. Probíhá jednání. 
 
10/02/2014 – nesplněno – smlouva mezi obcí Čerčany a Senohraby o školském 
obvodu. Ponecháno na novém zastupitelstvu obce Čerčany. 
 
11/02/2014 – nesplněno – příprava OZV o školském obvodu s obcí Čerčany (viz. 
usnesení č. 10/02/2014) 
 
12/02/2014 – trvá – prodej pozemku č 476/5.Probíhají administrativní záležitosti. 
 
13/02/2014 – trvá – prodej sněhové frézy. Probíhají administrativní záležitosti. 
 
14/02/2014 – trvá – prodej motorové pily. Probíhají administrativní záležitosti. 



16/02/2014 – trvá – oprava dešťové kanalizace v ul. Sokolská.Probíhají 
administrativní záležitosti. 
20/02/2014 – nesplněno – oprava ul.Na požáru metodou zatravňovacích dlaždic. 
Oprava provedena jinou metodou. 
 

Ostatní usnesení byla splněna. 
 

 
 
 
 
Kontrola zápisu č. 5/2013 z jednání KV ze dne 19.3.2013 
 

Usnesení č. 
 
06/04/2012 – revokováno usnesením č.16/03/2013.zpracování nového ÚP 
pozastaveno. 
07/04/2012 – splněno – převod pozemku mezi Senohraby a Pětihosty. 
06/05/2012 – splněno – záměr prodeje pozemku ppč. 498/2 
08/05/2012 -  splněno – výběrové řízení na likvidaci kom.odpadu v obci Senohraby. 
11/05/2012 – splněno – převod fin, prostředků z loterií na TJ Sokol Senohraby. 
09/06/2012 – splněno – prodej pozemku 498/2 
05/07/2012 – splněno – převod pozemku z TJ Bohemians na obec Senohraby. 
08/08/2012 – splněno – převod pozemku ze státu na obec Senohraby. 
09/01/2013 – trvá  - příprava nájemní smlouvy pronájmu části pozemku č.477/1 
11/01/2013 – trvá – prominutí poplatku p.Žáka za připojení na vodovodní řád. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čl.výboru         Zapsal: Jan Beneš 
 
Jan Beneš 

 

Zbyněk Průša 

 

Michal Bílý 

 

Vojtěch Smutný 


