
OBEC SENOHRABY 

Zápis č. 1/19 z jednání kontrolního výboru 

konaného dne 8.4.2019 
 

Místo a datum konání: Senohraby, dne 8.4.2019 

Přítomni: Lucie Pancířová, Zbyněk Průša, Jan Beneš,  

      Petr Hanzl – přítomen od 19:50 od usnesení č. 21/2018 

Omluveni: Václav Krebs 

Za obecní úřad: starostka Jana Svašková 

Jednání začalo: 19:15 hod. 

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

 

Program: 

1. Organizační záležitosti  

 Seznámení se s funkcí, právy a povinnostmi kontrolního výboru 

 Návrh na četnost jednání kontrolního výboru 

 

2. Kontrolní činnost 

 

 

1. Organizační záležitosti  
 

 Seznámení se s funkcí, právy a povinnostmi kontrolního výboru 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, kontroluje dodržování právních 

předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další 

kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce, které je jediným orgánem, které kontrolní 

výbor úkoluje. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce. Usnesení výboru se 

vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže 

s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. O provedené kontrole výbor 

pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy 

opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu 

obce. Kontrolní výbor může pověřit svého člena provedením kontroly, ale musí se tak stát na 

jednání kontrolního výboru a většinovým usnesením členů. 

 

 Návrh na četnost jednání kontrolního výboru 

Četnost jednání kontrolního výboru není v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích stanovena. 

Obecně je zde uvedeno, že výbor se schází dle potřeby.  



Návrh na četnost jednání kontrolního výboru obce Senohraby - dle potřeby, minimálně však 

1x ročně. 

 

2. Kontrolní činnost 
 

Kontrola trvajících usnesení ze zápisů KV z let minulých, konkrétně kontrola zápisů č. 

1/15, 1/17 a 1/18. 

Kontrolou těchto usnesení ze zasedání ZO Senohraby KV zjistil následující: 

Usnesení č. 08/06/2015, 16/01/2016, 12/02/2016, 10/04/2017, 07/01/2018, 12/01/2018 jsou 
SPLNĚNA a UKONČENA. 
 
Usnesení č. 21/02/2015 bylo částečně splněno – oprava chodníku a kanalizačních šachet u 
bytovek. TRVÁ řešení návrhu úpravy veřejného prostranství u bytovek. 
 
Usnesení č. 14/03/02016 – studie revitalizace areálu říčních lázní a Baštírny – TRVÁ. 
 
Usnesení č. 13/01/2018 – studie na výstavbu návsi – TRVÁ. 
 
Podnět k řešení dopravy v ul. Sokolská – bude řešeno po opravě ulice Školní a naléhavosti 
oprav komunikací v obci – TRVÁ. 
 
Stále nesplněné usnesení č. 14/02/2016 – projekt řešení dopravního značení v obci. 
Usnesení je stále nesplněno z důvodu jeho složitosti v rámci dopravní obslužnosti 
v obci. KV doporučuje zastupitelstvu obce Senohraby zvážit možnost zachování 
současné dopravní infrastruktury. 
 

 

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejných zasedání ZO  

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 5.6.2018, 
zápis č. 2/2018 

 
usnesení datum 

zasedání 
zápis č. 

popis stav 

16/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení smlouvy o zřízení VB služebnosti č. IV-12-6013602/1 s 
ČEZ Distribuce, a.s., týká se již položených kabelů kNN, které 
zasahují do ulice Nad stráněmi ppč. 67/40. splněno 

17/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení veřejnoprávní smlouvy č. VS/00308/2018/OŠK o 
poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova s 
městem Říčany. splněno 

18/2018  5.6.2018 2/2018 Souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč společnosti Tři, 
o.p.s., a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 1/2018 se společností Tři, 
o.p.s., Čerčany. splněno 

19/2018  5.6.2018 2/2018 
Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných 
zadavatelů číslo S-16600/DP/2016 - statické zajištění. splněno 



20/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací a uzavření 
darovací smlouvy na bezplatný převod části „B“ pozemku ppč. 
47/2 v k.ú. Senohraby.  splněno 

21/2018  5.6.2018 2/2018 Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Senohraby pro volby do 
zastupitelstev obcí - 9 členů. splněno 

22/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení spolufinancování obdržené dotace TJ Sokol Senohraby 
na projekt Instalace zastínění v tělocvičně ve výši 47.204 Kč. splněno 

23/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení podání žádosti o dotaci a schválení závazku 
spolufinancování projektu z rozpočtu obce Senohraby - dotace na 
výstavbu kanalizace Hrušov. splněno 

24/2018  5.6.2018 2/2018 Souhlas s přijetím dotace na opravu místní komunikace Školní ve 
výši 1 000 000 Kč a schvální závazku spolufinancování projektu z 
rozpočtu obce Senohraby ve výši 1 608 888 Kč. splněno 

25/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení úpravy rozpočtu č. 2/2018. splněno 

26/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení převodu částky 70 000 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ 
Senohraby do investičního fondu a následné čerpání za účelem 
pořízení nového vybavení sborovny, realizace léto 2018. splněno 

27/2018  5.6.2018 2/2018 Schválení názvů nových ulic pod ulicí Nad Stráněmi - Nad 
Vávrákem, Slunečná a Jižní. splněno 

28/2018  5.6.2018 2/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt Pošta partner. splněno 

 
 
 
Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 
27.6.2018, zápis č. 3/2018 

 
usnesení datum 

zasedání 
zápis č. 

popis stav 

31/2018 27.6.2018 3/2018 Schválení účetní závěrky obce za rok 2017 splněno 

32/2018 27.6.2018 3/2018 Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Senohraby a souhlas s 
převodem HV 2017 ve výši 91.812,46 Kč do rezervního fondu. splněno 

33/2018 27.6.2018 3/2018 Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a vyjádření 
souhlasu s celoročním hospodařením. splněno 

34/2018 27.6.2018 3/2018 Schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Senohraby č. 2/2018 s TJ Sokol Senohraby -
spolufinancování dotace zastínění Sokolovny ve výši 47.204 Kč. splněno 

35/2018 27.6.2018 3/2018 Schválení darovací smlouvy mezi obcí Senohraby a manželi Š. o 
bezplatném darování pozemku ppč. 47/4. splněno 

36/2018 27.6.2018 3/2018 Schválení příspěvku 700 Kč měsíčně z rozpočtu obce Senohraby 
pro školní rok 2018/2019 na každé nepřijaté dítě do MŠ s 
trvalým bydlištěm v obci a které nastoupilo v daném školním 
roce docházku do jiné mateřské školy. splněno 

37/2018 27.6.2018 3/2018 Pověření starostky přípravou obecní oslavy dne 16.9. 2018 u 
příležitosti udělení obecních symbolů a k zadání výroby vlajky a 
znaku obce včetně drobných propagačních předmětů s obecními 
symboly. splněno 

 



Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 
24.9.2018, zápis č. 4/2018 

 
usnesení datum 

zasedání 
zápis 

č. popis stav 

40/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti a 
smlouvy nájemní na pozemky ppč. 450/2 a 454/6 v k.ú. 
Senohraby mezi obcí Senohraby a společností Lesy ČR - v 
souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace v Hrušově. splněno 

41/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a souhlasu se 
zřízením stavby „Osvětlení volejbalového hřiště“ na pozemcích 
obce ppč. 354/5 a 354/19, k.ú. Senohraby, mezi obcí Senohraby 
a TJ Sokol Senohraby. splněno 

42/2018 24.9.2018 4/2018 Žádost TJ Sokol Senohraby o příspěvek ve výši 300 000 Kč z 
rozpočtu obce pro rok 2018 a schválení veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 3/2018. splněno 

43/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce Senohraby č. 4/2018 a č. 5/2018 na nepřijaté dítě do MŠ 
Senohraby. splněno 

44/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení žádosti ZŠ na čerpání částky 20 000 Kč na dokončovací 
práce a částky 55 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vedením 
a realizací projektu IROP. Obec Senohraby dále souhlasí s 
předfinancováním projektu IROP z rozpočtu obce pro rok 2019 
ve výši 1 000 000 Kč, částka bude po získání a vyúčtování obci 
vrácena. splněno 

45/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení volebního řádu školské rady při ŽS a MŠ - upřesňující 
průběh voleb a doplnění o možnost rozšíření školské rady. splněno 

46/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení částky 11 000 Kč jako finanční příspěvek do celostátní 
sbírky na pomoc zadlužené obci Prameny. splněno 

47/2018 24.9.2018 4/2018 Schválení úpravy rozpočtu č. 3/2018. splněno 

 

 

 

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 
2.11.2018, zápis č. 5/2018 
 

usnesení 
datum 

zasedání zápis č. popis stav 

 
63/2018 2.11.2018 5/2018 

Zvolení zastupitelky pro pořizování územního plánu obce 
- volí se starostka Jana Svašková.  splněno 

64/2018 2.11.2018 5/2018 

Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a 
dohody o umístění stavby - ČEZ přípojka kNN k 
budoucímu RD ppč. 33/4.  splněno 

65/2018 2.11.2018 5/2018 

Schválení čerpání částky 170 000 Kč z rozpočtu obce 
Senohraby z roku 2018 z rezerv obce na opravu 
hasičského vozu Tatra.  splněno 

 

 



Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 
17.12.2018, zápis č. 6/2018 
 

usnesení 
datum 

zasedání zápis č. popis stav 

68/2018 17.12.2018 6/2018 
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 
6/2018 a č. 7/2018 na nepřijaté dítě do MŠ.  splněno 

69/2018 17.12.2018 6/2018 

Schválení veřejnoprávních smlouvu o poskytnutí dotace 
č. 8/2018, č. 9/2018 a č. 10/20158 se spolky: včelaři, 
myslivci a Senohrabská beseda.   splněno 

70/2018 17.12.2018 6/2018 

Schválení přijetí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 
účelové dotace na akci oslavy udělení obecních 
symbolů.  splněno 

71/2018 17.12.2018 6/2018 
Schválení prodeje části pozemku ppč. 409/1 v ul. Ve 
Vilách.  splněno 

72/2018 17.12.2018 6/2018 
Schválení ceny stočného od 1. 1. 2019 ve výši 27,63 
Kč bez DPH (31,77 Kč včetně DPH).  splněno 

73/2018 17.12.2018 6/2018 
Schválení přílohy č. 8 k obecně závazné vyhlášce č. 
12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2019.   splněno 

74/2018 17.12.2018 6/2018 
Zvolení starostky obce Ing. Jany Svaškové jako zástupce 
obce v DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov.  splněno 

75/2018 17.12.2018 6/2018 
Zvolení starostky obce Ing. Jany Svaškové jako zástupce 
obce v DSO Ladův kraj.   splněno 

76/2018 17.12.2018 6/2018 
Zvolení zástupce zřizovatele ve Školské radě při ZŠ 
Senohraby – volí se Ing. Jana Svašková a Radek Skořepa.  splněno 

77/2018 17.12.2018 6/2018 
Stanovení kompetence starosty obce k provádění 
rozpočtových opatření.  splněno 

78/2018 17.12.2018 6/2018 
Schválení rozpočtového opatření (úprava rozpočtu) č. 
4/2018.  splněno 

79/2018 17.12.2018 6/2018 
Schválení podání žádosti o dotaci MMR ČR – oprava 
druhé poloviny místní komunikace ul. Školní. trvá 

80/2018 17.12.2018 6/2018 

Schválení zadání studie na ekonomické a technické 
zhodnocení návrhu společnosti Envipur a další variantní 
řešení intenzifikace ČOV včetně budoucího provozu.  splněno 

81/2018 17.12.2018 6/2018 

Schválení poptání studie na úpravu parčíku pod bývalou 
samoobsluhou a schválení zadání dendrologického 
posudku na stávající dřeviny. 

Splněno 
/nesplněno 

82/2018 17.12.2018 6/2018 

Schválení poptání studie na využití budovy Hlavní čp. 19 
(Rest. U Andělů) pro obecní účely v kontextu s 
případným jiným využitím stávajících obecních budov. trvá 

83/2018 17.12.2018 6/2018 

Souhlas s přijetím dotace MV ČR ve výši 2 500 000 Kč a 
vypsáním výběrového řízení na pořízení nového CAS 
Tatra T 815 pro JSDH Senohraby.  trvá 

84/2018 17.12.2018 6/2018 Schválení rozpočtu obce na rok 2019.  splněno 

85/2018 17.12.2018 6/2018 

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva v 
souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích a nařízení vlády č. 
202/2018 Sb..  splněno 

 



Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 

12.3.2019, zápis č. 1/2019 

usnesení 
datum 

zasedání zápis č. popis stav 

3/2019 12.3.2019 1/2019 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského 
kraje – kanalizace Hrušov.  splněno  

4/2019 12.3.2019 1/2019 

Pověření starostky po realizaci akce Senohraby-Hrušov k 
vyčíslení částí akce, která je na jiných katastrech než na 
katastru obce, a předložení žádostí do těchto obcí na 
spolufinancování této příslušné části. trvá 

5/2019 12.3.2019 1/2019 
Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace s Posázaví o.p.s..   splněno 

6/2019 12.3.2019 1/2019 
Schválení bezúplatného daru pozemku ppč. 229/2 a 
schválení darovací smlouvy. trvá 

7/2019 12.3.2019 1/2019 
Schválení prodeje pozemku ppč. 68/63 v ulici Nad 
Stráněmi a přípravy kupní smlouvy. trvá 

8/2019 12.3.2019 1/2019 
Schválení koupě pozemků - parkoviště u nádraží ppč. 
510/18, 510/20 a 510/21 v k.ú. Senohraby. trvá 

9/2019 12.3.2019 1/2019 

Pověření místostarosty pana Krauta mapováním 
parkování během týdne na parkovišti u nádraží v 
návaznosti na dotační tituly pro budoucí parkovací 
systém. trvá 

10/2019 12.3.2019 1/2019 

Souhlas s čerpáním částky 200 000 Kč na 
předfinancování šablon pro MŠ a ZŠ a s částkou 35 000 
Kč na pořízení pračky, sušičky a malé ledničky z 
rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby. splněno 

11/2019 12.3.2019 1/2019 

Souhlas se zvýšením členského příspěvku pro DSO Ladův 
kraj z částky 25 Kč na obyvatele na 35 Kč na obyvatele 
od roku 2019. splněno 

12/2019 12.3.2019 1/2019 

Bere na vědomí posudek a návrh rozšíření ČOV 
vypracované společností Aquabox s.r.o.                  
Souhlas s poptáním projekčních prací na rozšíření ČOV. splněno 

13/2019 12.3.2019 1/2019 

Souhlas se zpracováním projektu sadových úprav 
„Rekonstrukce parku v Senohrabech. Souhlas s 
pokácením 8 kusů rizikových jehličnanů – douglaska 
tisolistá. trvá 

14/2019 12.3.2019 1/2019 

Schválení studie nové hasičské zbrojnice od Infra Toka 
s.r.o. Schválení smlouvy se společnostní Ing. Jiras Jakub                                                                                                          
na vypracování projektové dokumentace novostavby 
hasičské zbrojnice. trvá 

15/2019 12.3.2019 1/2019 Schválení rozpočtového opatření č. 1/2019. trvá 

Různé  12.3.2019 1/2019 Plán rozvoje sportu v obci. trvá 
 

 



Závěr: 

Kontrolou jednotlivých bodů usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Senohraby byly zjištěny 

tyto skutečnosti: 

1. Většina usnesení je splněna. 

 

Usnesení č. 41/2018 - Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

a souhlasu se zřízením stavby „Osvětlení volejbalového hřiště“ na pozemcích obce ppč. 

354/5 a 354/19, k.ú. Senohraby, mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby. Ze strany 

obce je usnesení splněno. Je nutné dořešit ze strany TJ Sokol Senohraby. KV 

doporučuje stanovit termín pro dořešení věcného břemene a jeho zapsání. 

 

2. Stále trvající usnesení, je třeba sledovat a předložit zastupitelstvu po jejich splnění. 

 

3. Nesplněná usnesení: 

 

Usnesení č. 14/02/2016 – projekt řešení dopravního značení v obci. Usnesení je stále 

nesplněno z důvodu jeho složitosti v rámci dopravní obslužnosti v obci. KV doporučuje 

zastupitelstvu obce Senohraby zvážit možnost zachování současné dopravní 

infrastruktury. 

 

Usnesení č. 81/2018 – poptání studie na úpravu parčíku a schválení zadání 

dendrologického posudku na stávající dřeviny. Poptání studie bylo splněno. Doporučení 

KV objasnit občanům důvod nevypracování dendrologického posudku na nejbližším 

veřejném zasedání. 

 

Jednání ukončeno: 21:20 hod 

Zápis zpracoval předseda kontrolního výboru: 

Lucie Pancířová v.r. 

 
 
 

Členové kontrolního výboru přítomni na jednání: 

 

Zbyněk Průša v.r. 

 

Jan Beneš v.r. 

 

Petr Hanzl v.r. 


