
Zápis č. 1/18 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 16.5.2018 

Přítomni:  Zbyněk Průša, Jaroslav Sládek, Michala Mošničková, Václav Krebs, Jaroslav Mareš 

Za obecní úřad: starostka Jana Svašková  

 Jednání začalo v 17:40 hod.  

Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání KV.  

KV se sešel, aby provedl kontrolu plnění usnesení přijatých ZO. Ze strany zastupitelů, občanů a ani 

žádný z členů KV nepřednesl návrh na jinou kontrolu činnosti ZO nebo OÚ.  

Program: Kontrola zápisu č. 1/2017 z jednání KV ze dne 22.6.2017,       

kontrola plněni usnesení z veřejného jednáni  ZO Senohraby od Zápisu 3/2017 po Zápis 1/2018  

Kontrola zápisu KV č.1/2017 KV ze dne 22.6.2017 

Usnesení č. 14/07/2016, 23/01/2016, 14/02/2016, 09/01/2017, 14/01/2017, jsou splněna a 

ukončena. 

Usnesení č.15/07/2015: Souhlas s prodejem pozemků 338/3, 338/24, 505/3 a 338/59 manželům 

Batovcovým se neuskutečnilo pro nezájem zájemců                  

Usnesení č.16/01/2016: Schválení úpravy septiku na Baštírně – TRVÁ (probíhá aktuálně napojování) 

Usnesení č.12/02/2016: Souhlas s dostavbou veřejného osvětlení Na Ježově HOTOVO a Na Požáru  – 

TRVÁ (předpokládá se dokončení letos)                  

Usnesení č.14/02/2016: Projekt řešení dopravního značení v obci – NESPLNĚNO !                 

Usnesení č.10/03/2016: Schválení koupě pozemku 414/14 v kú.Senohraby – Odstoupeno, 

nerealizováno                     

Usnesení č.14/03/2016: Studie revitalizace  areálu říčních lázní a Baštírny – TRVÁ  

Z diskuse zápisu č.1/2017: Řešení kolem bezpečnosti památné lípy, která se naklání  TRVÁ, řeší paní 

Starostka s dendrologem                 

Z diskuse zápisu č.2/2017: Podnět k řešení dopravy v ul. Sokolská TRVÁ, je řešeno ve spolupráci s TJ 

Sokol Senohraby. 

 

Kontrola usneseni zastupitelstva obce Senohraby ze zasedání ZO ze dne 26.6.2017, zápis č. 3/2017 

Usnesení č.03/03/2017: Schválení veřejnoprávní smlouvy  č.VS/00330/2017/0ŠK o poskytnutí dotace 

na úhradu za žáka v ZŠ Nerudova s městem Říčany  – splněno                 

Usnesení č.04/03/2017: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby 

fotbalovému oddílu TJ SOKOL Senohraby  – splněno                            

Usnesení č.05/03/2017: Schválení účetní závěrky obce za rok 2016  – splněno               

Usnesení č.06/03/2017: Schválení účetní závěrku ZŠ a MŠ Senohraby a souhlasí s převodem 

hospodářského výsledku 2016 ve výši 235 179,52 do rezervního fondu  – splněno                                                         

Usnesení č.07/03/2017: Schválení závěrečného účtu obce 2016 vč. zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce a souhlas s celoročním hospodařením  –  splněno                                                                                                                



Kontrola usneseni zastupitelstva obce Senohraby ze zasedání ZO ze dne 13.09.2017, zápis 4/2017 

Usnesení č.03/04/2017: Schválení Smlouvy č.2/2017 se společností Tři, o.p.s. o poskytnutí dotace 

z rozpočtu  – splněno                     

Usnesení č.04/04/2017: Souhlas s navrženým záměrem výstavby zemního vodojemu 2x150m3 

v souladu s podmínkami uvedenými spol. VHS Benešov a vyjadřuje ochotu jednat o možnosti 

odprodeje nezbytně nutného pozemku pro stavbu – TRVÁ, nyní se jedná o možnosti dlouhodobého 

pronájmu obecního pozemku, není podmínkou realizace prodej              

Usnesení č.05/04/2017: Schválení KS o prodeji pozemku P.č. 516/21 o výměře 53m2 za celkovou 

cenu 66 250,-Kč – splněno                   

Usnesení č.06/04/2017: Předložení nabídky  na koupi pozemků 409/20, 409/24, 409/25 a 409/34 a 

568 v ceně dle soudního odhadu ve výši 1 598 890,-Kč  - splněno              

Usnesení č.07/04/2017: Pověření starostky objednáním odhadu ceny pozemku p.č.68/96, 68/97, 

68/98 a 68/29, který bude základem pro jednání s majiteli těchto pozemků (pozemky na konci Školní 

ul.)   – splněno                                  

Usnesení č.08/04/2017: Návrh zařadit spolek Český svaz včelařů Senohraby mezi podporované 

z rozpočtu obce částkou 10 000,-Kč pro rok 2018 s podmínkou prezentace spolku v obci  – splněno                                                                                     

Usnesení č.09/04/2017: Schválení úpravy rozpočtu č. 3/2017 – splněno               

Usnesení č.10/04/2017: ZO bere na vědomí Protokol o provedené kontrole Státním okresním 

archivem v Praze a pověřuje starostku zavedením nápravných opatření dle doporučení kontrolní 

komise  – TRVÁ  (řazení, skartace dok.)                  

Usnesení č.11/04/2017: ZO bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti 

provedené Ministerstvem vnitra  a pověřuje starostku zavedením nápravných opatření dle 

doporučení kontrolní komise – splněno                 

Usnesení č.12/04/2017: Schválení čerpání částky 200 000,-Kč z rezervního fondu školy převodem 

částky 100 000,-Kč na dotační účet školy a částky 100 000,-Kč na obecní účet školy a pověření 

starostky zjištění možnosti rozšíření školské rady ze 3 na 6 – splněno  

             

             

Kontrola usneseni zastupitelstva obce Senohraby ze zasedání ZO ze dne 31.10.2017, zápis č. 5/2017                                                                               

Usnesení č.03/05/2017: Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 199 300,-Kč 

na vybavení jednotky SDH obce Senohraby a uzavření o poskytnutí dotace vč. dofinancování  akce ve 

výši 10 520,-Kč z rozpočtu obce  – splněno                  

Usnesení č.04/05/2017: Souhlas s poskytnutím dotace TJ Sokol Senohraby ve výši 318 318,-Kč pro 

rok 2017 z rozpočtu obce  – splněno                                      

Usnesení č.05/05/2017: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 3/2017 

s TJ Sokol Senohraby – splněno                                

Usnesení č.06/05/2017: Souhlas s rozšířením počtu členů stávající Školské rady ZŠ a MŠ Senohraby ze 

stávajícíh 3 na 6 a pověření ředitelky školy zorganizováním voleb pro 1.zástupce z rodičů a 1. 

Zástupce školy. Zároveň úpravou počtů zástupců ve volebním řádu školské rady – splněno        

Usnesení č.07/05/2017: Jmenování Jany Vrbové jako druhého zástupce za zřizovatele v nově 

rozšířené Školské radě ZŠ a MŠ Senohraby   –  splněno                             

Usnesení č.08/05/2017: Pověření starostky vypsáním výběrového řízení na zhotovitele akce „Hrušov 



– vodovod + kanalizace“ dle dotačních podmínek –  splněno                                      

Usnesení č.09/05/2017: Vyjádření záměru  prodeje části obecního pozemku p.č.338/41 v k.ú. 

Senohraby dle návrhu geometrického plánu o výměře 35m2 za cenu 1 250,.Kč/m2  –  splněno 

Usnesení č.10/05/2017: Souhlas zastupitelstva s nabídkou pana M.D. na odkup pozemků pč. 156/3, 

158/2 a 277/2 v k.ů. Senohraby o výměře 647m2 za cenu 485 250,-Kč  – splněno             

Usnesení č.11/05/2017: Nesouhlas zastupitelstva obce s nabídkou pana Ing. P.J. na odkup pozemků 

409/20, 409/24, 409/25, 409/34 a 568 v k.ů. Senohraby za cenu 1 250,-Kč/m2 a potvrzuje nabídku 

schválenou ZO usnesením 06/04/2017 - splněno                             

Usnesení č.12/05/2017: Schválení úpravy rozpočtu č.4/2017 – splněno              

Usnesení č.13/05/2017: Schválení zastupitelstva ke zpracováni Obecně závazné vyhlášky o zákazu 

používání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích obce Senohraby a pověření starostky 

vypracováním vyhlášky ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR  - splněno                                   

Usnesení č.14/05/2017: Jednání ZO s manželi M. o možnosti kompenzace za darovaný chodník a  

návrhu řešení  - splněno                     

                               

Kontrola usneseni zastupitelstva obce Senohraby ze zasedání ZO ze dne 14.12.2017, zápis 6/2017 

Usnesení č.03/06/2017: Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu 12-6021988 Senohraby, Klánovka pč. 33/34, k NN, p. Brož – splněno   

Usnesení č.04/06/2017: Schválení Smlouvy na prodej části pozemku pč. 338/41 v k.ů. Senohraby o 

výměře 35m2 za celkovou cenu 43 750,-Kč – splněno                                    

Usnesení č.05/06/2017: Schválení kupní smlouvy na odkup pozemkům. 156/3, 158/2 a 277/2 v k.ů. 

Senohraby o celkové výměře 647m2 za cenu 485 250,-Kč a pověřuje starostku její podpise – splněno   

Usnesení č.06/06/2017: Schválení nájemní smlouvy se spolkem Zaobzor, z.s., na pronájem části 

obecního pozemku p.č.378/8 o výměře 2 096,06m2 dle vyvěšeného záměru na 4.roky s možností 

prodloužení za cenu 500,-Kč za rok a pověřuje starostku jejím podpisem. – splněno            

Usnesení č.07/06/2017: ZO bere na vědomí žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu 

obce pro rok 2018 a schvaluje  smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytnutí obecně 

prospěšných služeb  na území Senohrab ve výši 116 400Kč pro r.2018 se společností                  

Posázaví o.p.s.  –  splněno                    

Usnesení č.08/06/2017: ZO schvaluje úpravu ceny vodného od 1.1.2018 na 31,93 bez DPH. Cena 

stočného se nemění.  –  splněno                                           

Usnesení č.09/06/2017: ZO souhlasí s úpravou rozpočtu  č.5/2017  –  splněno              

Usnesení č.10/06/2017: Schválení Přílohy č.7 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za 

komunální odpad pro r.2018 s cenami: nádoba 80l, svoz 1x14 dnů – 1 450,-Kč, nádoba 120l – 1950,-

Kč, nádoba 240l – 2 500,-Kč a nádoby sloužící pro rekreační objekty – 1 030,-Kč, bioodpad 120l – 

1 300,-  a 240l – 1 500,-Kč/ rok  – splněno                           

Usnesení č.11/06/2017: Schválení dle nařízení vlády ČR č. 318/2018Sb. měsíční odměnu 

neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1.1.2018 a to ve výši předseda výboru 3 068,-Kč, 

člen výboru 2 557,-Kč, člen zastupitelstva 1 534,-Kč. Toto usnesení pozbývá platnosti ukončením 

funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. – splněno     

Usnesení č.12/06/2017: ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru  – splněno                       

Usnesení č.13/05/2017: Schválení Rozpočtu obce na r.2018. Příjmy a výdaje jsou vyrovnané ve výši 

16 655 500,-Kč.  – splněno                                 



Usnesení č.14/05/2017: Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o zákazu používání 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství obce Senohraby – splněno                 

Usnesení č.15/05/2017: Schválení příspěvku ve výši 27 000,-Kč majitelů nemovitosti č.p. 68, 

manželům J a V. M. na vybudování opěrné zdi při obecním chodníku před jejich nemovitostí a 

pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy na tuto částku.–  splněno     

 

Kontrola usneseni zastupitelstva obce Senohraby ze zasedání ZO ze dne 5.3.2018, zápis č.1/2018 

Usnesení č.03/01/2018: Schválení smlouvy na výkon pečovatelské služby pro r.2018 s městem 

Mnichovice  – splněno                                                

Usnesení č.04/01/2018: Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární 

ochrany mezi obcemi Mirošovice a Senohraby   – splněno               

Usnesení č.05/01/2018: Schválení Smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci 

mezi obcemi Mirošovice a Senohraby  – splněno                 

Usnesení č.06/01/2018: Schválení aktualizované přílohy č.1 a 2 obecně závazné vyhlášky č.1/2016, 

které nahrazují předchozí přílohy. Příloha č.3 zůstává v platnosti  – splněno             

Usnesení č.07/01/2018: ZO souhlasí s realizací  akcí „ Senohraby – Hrušov – vodovod“ a „Senohraby 

– Hrušov – kanalizace“ za podmínky obdržení dotace na akce dotačních programů Ministerstva 

zemědělství ČR. Finanční spoluúčast na obě akce je obec připravena financovat z rozpočtu obce na 

r.2018 a z přebytků hospodaření minulých let  – TRVÁ                              

Usnesení č.08/01/2018: ZO bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na věřejnou 

zakázku „Lokalita Hrušov – kanalizační a vodovodní řád“ a dle doporučení komise vybírá uchazeče 

č.1, VHS Benešov s.r.o., který podal nejvýhodnější nabídku ve výši 11 708 290,20Kč, bez DPH a 

pověřuje starostku podpisem  smlouvy – splněno                          

Usnesení č.09/01/2018: ZO souhlasí s nabídkou na odkup pozemků pana Ing. P.J.ze dne 26.2.2018 a 

schvaluje koupi pozemků p.č. 409/20, 409/24, 409/25, 409/34 a 568 v k.ů. Senohraby o výměře 

1992m2 za celkovou částku 2 188 360,-Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy na tyto 

pozemky.  – splněno                     

Usnesení č.10/01/2018: ZO bere na vědomí úpravu rozpočtu č.6/2017 -  splněno                      

Usnesení č.11/01/2018: ZO schvaluje úpravu rozpočtu č.1/2018   – splněno        

Usnesení č.12/01/2018: ZO souhlasí s vypracováním studie na výstavbu nového hasičského domu na 

pozemcích obce p.č. 158/2, 156/3, 477/1, 277/2 a 483/5 v lokalitě současné deponie materiálu u 

mostu – TRVÁ                             

Usnesení č.13/01/2018: ZO souhlasí s vypracováním studie na výstavbu návsi  – TRVÁ   

Různé:  Stále TRVÁ výzva paní starostky k pojmenování 3.nových ulic pod ulicí Nad Stráněmi. 

               

  

 

 

 



                   

Usneseni kontrolního výboru : 

Kontrolou jednotlivých bodů usnesení ze zasedání ZO Senohraby KV zjistil tyto skutečnosti:  

1. Většina usnesení je splněna. 

2. Nesplněná usnesení, která dosud trvají, je třeba sledovat a předložit zastupitelstvu po jejich 

splněni.  

3. Nesplněné usnesení (14/02/2016 – projekt řešení dopravního značení v obci) v zápisu zvýrazněn - 

důvodem nesplnění je jeho složitost v rámci dopravní obslužnosti v obci – obytné zóny, parkovací 

místa, určení předností, apd.. Je potřeba jej řešit se specialisty dopravy. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19:05hod.. 

Zpracoval:  Zbyněk Průša v.r. 

Členové KV:  

 Jaroslav Sládek v.r. 

 Michala Mošničková v.r. 

 Václav Krebs v.r. 

Jaroslav Mareš v.r. 


