OBEC SENOHRABY
Zápis č. 1/21 z jednání kontrolního výboru konaného dne
2. 6. 2021
Místo a datum konání: OÚ Senohraby, dne 2. 6. 2021
Přítomni: Lucie Pancířová, Zbyněk Průša, Jan Beneš, Petr Hanzl, Václav Krebs
Za obecní úřad: starostka Jana Svašková
Host: Helena Pechlátová – přítomna 18:00 – 18:45
Jednání zahájeno: 18:00
Žádný z členů KV nevznesl námitku proti svolání jednání KV.
KV se sešel, aby provedl kontrolu plnění usnesení přijatých ZO a prověřil, zda nedošlo ze
strany obce k porušení zákona o odpadech č. 185/2021 Sb. – možnost nelegálního ukládání
odpadů na místo, které k tomu není určené a porušení zákona o obcích č. 128/2000 a
jednacího řádu obce – nesvolání zastupitelstva obce.
V pravomocích kontrolního výboru je dle zákona o obcích č. 128/2000, § 119, (3) Kontrolní
výbor, a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Program:
1. Možnost nelegálního ukládání odpadů – černá skládka
2. Kontrola zápisu č. 2/2019 z jednání KV ze dne 27. 11. 2019
3. Kontrola zápisu č. 1/2020 z jednání KV ze dne 28. 5. 2020
4. Kontrola plnění usnesení z veřejných zasedání ZO Senohraby od zápisu 5/2019 ze
dne 10. 12. 2019 po zápis 2/2021 ze dne 14. 4. 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Možnost nelegálního ukládání odpadů – černá skládka
Černé skládky mají nepříznivý dopad na životní prostředí. Pachateli hrozí podle
přestupkového zákona pokuta ve správním řízení až do výše 50 tis. Pokud černou skládku
řeší přímo Česká inspekce životního prostředí, tak může stanovená pokuta dosáhnout i
milionové výše. Náklady na odstranění černé skládky provádějí zpravidla obce
prostřednictvím specializovaných firem popř, technickými službami obce a města.
KV šetřil, zda nedošlo ze strany obecního úřadu o porušení zákona o odpadech č. 541/2020
Sb. a porušení obecně závazné vyhlášky obce (povinnost ukládat odpad na určená místa)
dle § 4 odst. 2 a násl. Zákona 251/2016 Sb. A dále zda nedošlo k přestupku proti veřejnému
pořádku – neoprávněný zábor veřejného prostranství dle §5 odst. 1 písm. g) zákona
251/2016 Sb. Celá věc je nahlášena a řeší ji Odbor životního prostředí Říčany.

KV provedl kontrolu černé skládky na základě zákona o obcích č. 128/2000, § 119 a i na
základě podnětu/žádosti z řady občanů, jejichž zástupce byl přítomen a seznámil členy KV
se situací a děním na obnovené skládce na Ježově na ppč. 598/1 – vlastník Obec
Senohraby. Zástupce občanů předložil fotodokumentaci a časovou osu a detailně popsal
vývoj skládky. Dne 3.5.2021 zaslal na obec emailem žádost o podání vysvětlení na kterou
do dnešního dne nebylo odpovězeno. Z vyjádření zástupce občanů vyplývá, že dochází
k zavážení skládky. Na skládce se objevil bioodpad z bagrování na zvoničce. Paní
starostka k tomuto bodu nepředložila žádný dokument. Pouze informovala, že došlo
k otevření skládky v důsledku těžby dřeva. Informovala, že obec provedla částečnou sanaci.
Doklady předloženy nebyly. Starostka informovala, že bioodpad byl částečně odvezen do
kompostárny v Pyšelích, část byla uložena na této skládce. Doklad o uložení bioodpadu
v Pyšelích předložen také nebyl. Starostka informovala, že celou věc řeší Odbor Životního
prostředí Říčany.
KV se bude tímto bodem dále zabývat.
Žádá o doložení:
- veškerých dokladů spojených se sanací skládky,
- dokladů o uložení bioodpadů v kompostárně Pyšely,
- vyjádření lesníka, že těžba v blízkosti skládky proběhla oprávněně,
- vyjádření Odboru Životního prostředí, jakmile jej obec obdrží.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kontrola zápisu č. 2/2019 z jednání KV ze dne 27. 11. 2019
Překontrolování usnesení, která byla předmětem této kontroly a nebyla splněna nebo stále
trvala.
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 opakovaně navrhuje zastupitelstvu obce revokaci tohoto usnesení.
14/03/02016 – studie revitalizace areálu říčních lázní a Baštírny – TRVÁ
KV doporučuje zastupitelstvu obce zabývat se zadáním studie revitalizace areálu
říčních lázní aktivně. Toto usnesení bylo přijato už v roce 2016. Areál je možné
revitalizovat postupně - dětské hřiště, volejbalové hřiště, plovárna, Baštírna.
13/01/2018 – studie na výstavbu návsi – TRVÁ.
Toto usnesení mělo být přeneseno na nové usnesení, které mělo být zastupitelstvem
přijato koncem roku 2020, ale ve výčtu usnesení není.
KV pověřuje paní starostku dohledáním tohoto usnesení a doplnění do zápisu.
82/2018 – 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
KV doporučuje toto usnesení revokovat. Již není aktuální.
23/2019 – bod č. 2) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Senohraby ke svolání
veřejného seznámení s úpravou návrhu územního plánu obce Senohraby.
Tato část usnesení nebyla starostkou splněna a splněna být už nemůže. Věc je uzavřena.
NEPROVEDENO

48/2019 – Zastupitelstvo obce schvaluje opravu místních komunikací obalovou asfaltovou
směsí, a to ulice U Zvoničky, Pětihostská, Příčná, V Lipách, a pokládku frézované živice
v tunelu ulice U Tunelu a dále úpravu části komunikace příčná od obecního úřadu do
křižovatky s ulicí ve Vilách firmou Bedřich Málek.
Toto usnesení bylo splněno částečně. Firma Bedřich Málek realizovala opravu ulice
U Zvoničky, část ulice Pětihostská, ulici V Lipách a část ulice Příčná od křižovatky
před úřadem až k nemovitosti č.p. 46 ppč. 421/8. Ulice Příčná od křižovatky s ulicí
Hlavní nebyla opravena, její oprava proběhne po ukončení stavebních pracích v rámci
projektu „Rozšíření kapacity MŠ Senohraby“.
KV doporučuje zastupitelstvu obce projednat probíhající opravu části ulice Příčná od
nemovitosti č. p. 46 ppč. 421/8 do křižovatky s ulicí ve Vilách, která v současné době
probíhá a její realizace není v souladu s přijatým usnesením. Provedení, povrch,
dodavatel atd.
51/2019 – Výběrové řízení na akci Rekonstrukce parku v obci Senohraby. Zastupitelstvo
obce souhlasí s přesunem tohoto bodu na příští zastupitelstvo.
KV doporučuje zastupitelstvu obce se tímto bodem zabývat a navrhnout způsob
využití a řešení celého parku v souladu s požadavky a přáními občanů.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kontrola zápisu č. 1/2020 z jednání KV ze dne 28. 5. 2020
Zastřešení autobusových zastávek
Do 2. 6. 2021 KV neobdržel žádný z požadovaných dokumentů. KV žádal o doložení:
1) kompletní smluvní, technické a projektové dokumentace
2) předávací protokoly
3) prohlášení o shodě
4) certifikaci
5) vyjádření krajského úřadu
6) vyjádření dopravců
7) vyjádření stavebního úřadu
Ze strany obce bylo pouze doloženo: vyrozumění o odložení věci (dopravní nehoda) ze dne
10. 11. 2020 vydané Policií ČR, Územní odbor Praha venkov – JIH, Dopravní inspektorát –
SDN, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice č. j.: KRPS-2666586/PŘ-2020-011406.
Dopravní nehoda ze dne 27. 10. 2020, při které došlo ke kompletní demolici zastřešení
zastávky nad hřištěm, byla odložena.
Škoda, která vznikla na zastřešení zastávky nad hřištěm důsledkem dopravní nehody,
nemohla být pokryta z pojistné smlouvy. Zastávka nebyla zahrnuta v pojistné smlouvě obce.
Movitý majetek nemá obec zahrnutý v pojistných smlouvách.
Ústní vyjádření paní starostky:
- dopravce nemá námitek k osazení stávajících zastřešení,
- stavební úřad neřešil samotné umístění zastřešení na zastávce,
- dle paní starostky obec mohla umístit zastřešení kde chtěla bez jakéhokoliv omezení.
KV žádá k již požadovaným dokumentům i doložení normy ČSN 73 6425-1, která řeší
autobusové zastávky.
KV doporučuje zastupitelstvu obce projednat škodu, která obci vznikla.
KV opakovaně doporučuje zastupitelstvu obce projednat povinnost pro paní
starostku pravidelně informovat zastupitelstvo obce emailem o výdajích obce nad

20 000 Kč bez DPH a činnostech prováděných v daném období (vedených jednáních
za obec, plánovaných budoucích akcích a investicích obce). Pravidelnost ať stanoví
zastupitelstvo obce. Doposud se tak neděje.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Kontrola plnění usnesení z veřejných zasedání ZO Senohraby od zápisu
5/2019 ze dne 10. 12. 2019 po zápis 2/2021 ze dne 14. 4. 2021
Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 10.
12. 2019, zápis č. 5/2019
usnesení
56/2019

datum
zápis č.
zasedání
popis
10.12.2019 5/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-126014855/002 – Krátká, ppč. 33/4, kNN. Smlouva s ČEZ
Distribuce, a.s., se týká již položených kabelů kNN, které se týkají
pozemku ppč. 33/4 a zasahují do místní komunikace ulice Krátká.

stav

splněno
57/2019

10.12.2019 5/2019 Věcné břemeno chůze a jízdy k obecnímu pozemku ppč. 545 a
ppč.
412/13
v
k.ú.
Senohraby.
Jde o zřízení věcného břemene chůze a cesty pro nemovitost
sousedící s budovou Obecního úřadu, která nemá přímé
napojení na komunikaci.
splněno

58/2019
59/2019
60/2019

61/2019

62/2019
63/2019

10.12.2019 5/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019 pro spolek splněno
TJ Sokol Senohraby. TJ Sokol Senohraby (160 000 Kč)
10.12.2019 5/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2019 pro spolek
Senohrabská beseda č. 2/2019 10 000,-.
splněno
10.12.2019 5/2019 Souhlas obce se zařazením do území působnosti MAS Posázaví
pro roky 2021-2027. MAS Posázaví připravuje pro nové
programové období 2021-2027 plán a strategii rozvoje regionu,
včetně strategických plánů Leader, ze kterých mohou všechny
obce v regionu, které jsou součástí MAS Posázaví, čerpat finance
formou dotací na různé projekty. Obec Senohraby nyní spadá do splněno
územní působnosti MAS Posázaví a ta se na obec obrátila, zda
pod ní chce obec spadat i nadále v novém období 2021-2027.
10.12.2019 5/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na
poskytování obecně prospěšných služeb s Posázaví o.p.s. pro rok
2020. požádalo o podporu na další rok ve výši 100 Kč na osobu a splněno
rok, tj. 122 200 Kč, návrh ze strany obce je 116 400 Kč
10.12.2019 5/2019 Kupní smlouva na pozemky ppč. 510/18, 510/20 a 510/21 v k.ú.
Senohraby se společností České dráhy, a.s.
splněno
10.12.2019 5/2019 Usnesení vztahující se ke kupí smlouvě s ČD a. s. ve věci koupě
pozemků - SŽDC má v kupovaných pozemcích uloženy kabely,
aby je mohla opravovat, je třeba uzavřít Smlouvou o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti. Uzavření splněno
smlouvy na věcné břemeno.

64/2019

65/2019

66/2019
67/2019

68/2019

69/2019
70/2019
71/2019

72/2019

10.12.2019 5/2019 příloha č. 9 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za
komunální odpad pro rok 2020. Pro rok 2020 zůstávají poplatky
za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2019
splněno
10.12.2019 5/2019 zastupitelstvo obce schvaluje úpravu ceny vodného na 34,93 bez
DPH a ceny stočného na 30,63 bez DPH pro obec Senohraby na
rok 2020.
splněno
10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
5/2019 a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019.
splněno
10.12.2019 5/2019 Povolení čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby. Žádost o
převod částky 143 000 Kč z rezervního fondu do investičního
fondu a jejich následné čerpání na nákup profesionální myčky,
nástěnné sprchy, stolu, instalaci elektřiny pro připojení myčky a
šatní sestavy pro MŠ a ZŠ.
splněno
10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro
roky 2020- 2024 s tím, že na příštím zastupitelstvu bude tento
Střednědobý výhled aktualizován.
splněno
10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na
realizaci akce Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby.
splněno
10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 ve
znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce.
splněno
10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce navrhuje, aby příjmy, které do obce přitečou
nad rámec příjmové částky, byly prioritně převedeny do
paragrafu silnice v roce 2020.
splněno
10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-126016541/VB/1 Senohraby, Hlavní č. parc. 477/1 mezi obcí
Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035. Přípojka kNN.
splněno

73/2019

10.12.2019 5/2019 Zastupitelstvo obce navrhuje, aby finanční výbor prošetřil nákup
nástěnek, náklady na pobočku Pošta Partner, projekty veřejného
osvětlení, podlahy v hasičárně, územní plán.
splněno

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne 12.
3. 2020, zápis č. 1/2020
usnesení

3/2020

datum
zasedání
12.3.2020
12.3.2020

4/2020

zápis č.
popis
stav
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na výkon pečovatelské
1/2020 služby pro rok 2020 mezi obcí Senohraby a městem Mnichovice. splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby
mezi obcí Senohraby a obcí Pětihosty - vodojem Peleška.
1/2020

12.3.2020

splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020 o místním poplatku z pobytu.
splněno

5/2020

1/2020

12.3.2020

Zastupitelstvo obce podmiňuje zadání projektové dokumentace
na akci Vodovodní řad – ulice U Transformátoru a její případnou
realizaci finanční spoluúčastí žadatele a pověřuje starostku
1/2020 projednáním této podmínky s žadatelem.
splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování veřejného osvětlení v
lokalitách U Hrušova a Hrušov dle projektové dokumentace Ing.
Jiřího Hájka, a to svépomocí.

12.3.2020

1/2020

6/2020

7/2020

8/2020

12.3.2020

1/2020

9/2020

12.3.2020

1/2020

10/2020

12.3.2020

1/2020

11/2020

12.3.2020

1/2020

12/2020

13/2020

14/2020

splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na dodání a
instalaci bezdrátových solárních svítidel společnosti JD Rozhlasy
s.r.o., Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva, IČ 27797007 v
celkové ceně 104 999,57 včetně DPH a pověřuje starostku jejím
objednáním.
Zastupitelstvo obce souhlasí ve smyslu § 188a odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon, s umístěním stavby výrobněadministrativního objektu společnosti K.M.K. Design na
pozemku ppč. 140/2 v nezastavěném území obce Senohraby v
katastrálním území Senohraby. Pro stavbu byly ve smyslu § 188a
odst. 1 písmeno a) stavebního zákona pravomocně povoleny
stavby technické infrastruktury před 31. 12. 2006.
Zastupitelstvo obce navrhuje, aby starostka v součinnosti s
investorem a na jeho náklady, pořizovatelem územního plánu
zajistila moderované veřejné projednávání záměru investora s
občany obce Senohraby, a to do veřejného projednání návrhu
územního plánu.
Zastupitelstvo bere na vědomí předložené alternativní řešení
umístění mateřské školy po dobu rekonstrukce formou
pronájmu kontejnerové sestavy dle požadovaných kapacit
mateřské školy na obecních pozemcích. Zastupitelstvo ukládá
starostce obce Senohraby posouzení této alternativy a další
případné doplnění a dopracování tohoto řešení jako podklad pro
následné posouzení všech možností na provizorní umístění
mateřské školy po dobu rekonstrukce. Zastupitelstvo ukládá
starostce svolání zastupitelstva k projednávání všech možných
variant řešení provizorního umístění mateřské školy v nejbližším
možném termínu.

splněno

splněno

splněno

splněno

Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro
12.3.2020 1/2020 roky 2020- 2024.
splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 01/2020 O
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vté podobě v jaké
byl zaslán zastupitelům, to znamená v bodě článek 6/4 ponechat
12.3.2020 1/2020 výši 80 000 Kč bez DPH.
splněno
splněno
12.3.2020

Zápis ze zastupitelstva bude zavěšen do 10 dnů od konání schůze
1/2020 a zároveň bude zavěšen i audiozáznam z této schůze.

KV upozorňuje na chybu v zápise. Zápis č. 1/2020 byl pořízen na zasedání dne 12. 3.
2020. Chybně uvedeno 10. 12. 2019.

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
22.5.2020 zápis č. 2/2020
usnesení

datum
zasedání

zápis
č.

17/2020 22.5.2020

2/2020

18/2020 22.5.2020

2/2020

19/2020 22.5.2020

2/2020

20/2020 22.5.2020

2/2020

21/2020 22.5.2020

2/2020

popis
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti cesty mezi obcí Senohraby a panem
P.H. Věcné břemeno služebnosti – cesty – ul. Příčná, ppč.
412/17.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nepotřebného majetku
obce – cisternové automobilové stříkačky Tatra 148 včetně
vybavení za cenu 520 000 Kč obci Jesenice, Jesenice 11, 264 01
Sedlčany, IČ 00242373 a pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy s touto obcí.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí
Senohraby a městem Pyšely, Náměstí T.G.Masaryka 4, 251 67
Pyšely, IČ 00240664 na pronájem náhradních prostor pro žáky
MŠ Senohraby za nájemné ve výši 60 000 Kč měsíčně a
pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy s městem
Pyšely.
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Vladimír
Janovský, U Zdravotního střediska 182, 251 66 Senohraby, IČ
13259474 na zajištění autobusové dopravy dětí MŠ Senohraby
na trase Senohraby-Pyšely (pouze tam) vtermínu od 1.9.2020
do 30.6.2021 za cenu 1 100 Kč bez DPH denně a pověřuje
starostku obce objednáním této služby u tohoto dopravce.
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí
Senohraby a paní Ing. J.S. na pronájem skladovacích prostor
po dobu přístavby MŠ Senohraby v objektu Hlavní čp. 19 za
nájemné ve výši 2 500 Kč měsíčně a pověřuje starostku obce
podpisem nájemní smlouvy s paní J.S.

stav

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno
Nájemní smlouva na pronájem prostor pro stravování žáků ZŠ
Senohraby.

22/2020 22.5.2020

23/2020 22.5.2020

24/2020 22.5.2020
25/2020 22.5.2020

2/2020

splněno

Zastupitelstvo pověřuje paní starostku, aby se dotázala
vítězné firmy, zda vítězná cena uvedeného výběrového řízení
je realizovatelná a konečná a tento dotaz bude vznesen před
podpisem smlouvy a budou o něm informováni, o tom dotazu,
že byl poslán, a o té odpovědi budou informováni všichni
2/2020 zastupitelé písemnou formou.
splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje nejvýhodnější nabídku na
opravu střechy budovy Obecního úřadu Senohraby od firmy
Zdeněk Hruška, Družstevní 401, 251 66 Senohraby, IČ
49391879 ve výši 287 392 Kč bez DPH a pověřuje starostku splněno
2/2020 podpisem smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.
Zastupitelstvo obce schvaluje nejvýhodnější nabídku na splněno
2/2020 zhotovení a výměnu oken budovy Obecního úřadu Senohraby

26/2020 22.5.2020
27/2020 22.5.2020
28/2020 22.5.2020

29/2020 22.5.2020

30/2020 22.5.2020

od firmy S.O.S. OKNA s.r.o., se sídlem Na Návsi 15, 257 22
Čerčany, IČ 24816132 ve výši 220 537 Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.
2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. splněno
2/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019. splněno
2/2020 Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2019.
splněno
Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s
2/2020 celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z výběrového
řízení na projekt „Rozšíření kapacity mateřské školy
Senohraby“ a vybírá tímto nejvýhodnější nabídku, kterou
podala firma ABP Holding a.s., se sídlem Thámova 21/34, 186
2/2020 00 Praha, IČ 15268446 ve výši 19 898 611,91 Kč bez DPH.
splněno

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
4.6.2020 zápis č. 3/2020
usnesení

datum
zasedání

33/2020 4.6.2020

34/2020 4.6.2020

35/2020 4.6.2020

36/2020 4.6.2020

zápis
č.

popis
stav
Smlouva o dílo s vítěznou firmou ve výběrovém řízení
„Rozšíření kapacity MŠ Senohraby“. Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Senohraby a firmou ABP
3/2020 Holding, a.s .
splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
VS/00442/2020/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů
za žáka v ZŠ Nerudova Říčany.
3/2020

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením nákladů v
předpokládané výši 200 000 Kč včetně DPH na akci
Prodloužení vodovodu, ul. U Transformátoru mezi obec
Senohraby a žadatele v poměru 50 % nákladů ponese obec,
50 % tři žadatelé a pověřuje starostku zadáním projektu a
3/2020 následnou realizací akce se společností VHS Benešov s.r.o.
Zastupitelstvo obce zřizuje výbor pro územní rozvoj,
územní plán a životní prostředí v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, §
117, odst. 1, § 84, odst. 2 písm. l).
3/2020
Revize a změna jednacího řádu Zastupitelstva obce
Senohraby.

37/2020 4.6.2020

3/2020

splněno
TRVÁ – v této
věci je vydáno
stavební
povolení, čeká
se na termín
realizace –
pravděpodobně
podzim 2021

splněno
TRVÁ –
doporučení KV
aby starostka
řešila tento
bod.

Zastupitelstvo ukládá paní starostce, aby doplnila podané
dotační tituly do seznamu na webu obce ve formě:
dotace, zprostředkovatel a administrátor.
38/2020 4.6.2020

3/2020

splněno

K usnesení 36/2020 KV doporučuje zastupitelstvu obce zjistit funkčnost výboru.
KV doporučuje zastupitelstvu obce řešit usnesení č. 37/2020 – revize a změna
jednacího řádu na pracovní poradě zastupitelstva.

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
5.8.2020 zápis č. 4/2020
usnesení

datum
zasedání

41/2020 5.8.2020

zápis
č.

popis
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku
ppč. 598/6 (budoucí ppč. 598/14) v k.ú. Mirošovice o výměře
38 m2 panu S.B. za cenu 1250 Kč/m2 (celková cena 47 500 Kč).

4/2020

stav

splněno
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
obcemi Pětihosty a Senohraby – budoucí vodojem Peleška.

42/2020 5.8.2020

4/2020

splněno
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením vodovodu v ulici
Úzká a s realizací akce se společností VHS Benešov s.r.o.,
Černoleská 1600, 256 13 Benešov, IČ 47535865 za částku 139
549,97 vč. DPH.

43/2020 5.8.2020

4/2020

splněno
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zadáním projekčních
prací na akci Prodloužení vodovodu – lokalita U Tunelu.

44/2020 5.8.2020

4/2020

45/2020 5.8.2020

4/2020

46/2020 5.8.2020

4/2020

47/2020 5.8.2020

4/2020

48/2020 5.8.2020

4/2020

splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace MMR na akci „MK
ulice Školní, obec Senohraby“ ve výši 1 826 221 Kč s realizací
akce v roce 2021 a pověřuje starostku obce vypsáním
výběrového řízení na akci.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku poptáním
rekonstrukce 3. etapy a vyčíslením nákladů na rekonstrukci 3.
etapy komunikace Školní.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídky na těžební práce
na lokalitu Ježov a za podmínky přidělení dotace na akci
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s firmou Ing.
Tomáš Broukal, U Hřiště 51, 251 01 Světice, IČ 41961269 za
celkovou cenu díla 1 518 296 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí ve smyslu § 188a odst. 1 písm. e)
a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s umístěním
„Přístavby wellness k hotelu Sen“ na pozemku ppč. 264/28 a
ppč. st. 773 v k.ú. Senohraby, v nezastavěném území obce

splněno

splněno

splněno

splněno

49/2020 5.8.2020

4/2020

50/2020 5.8.2020

4/2020

51/2020 5.8.2020

4/2020

52/2020 5.8.2020

4/2020

53/2020 5.8.2020

4/2020

54/2020 5.8.2020

4/2020

55/2020 5.8.2020

4/2020

56/2020 5.8.2020

4/2020

57/2020 5.8.2020

4/2020

Senohraby, a to v rozsahu projektové dokumentace podané na
Obecní úřad Senohraby.
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s uzavřenou
veřejnoprávní smlouvou ze dne 5. 8. 2020, č.j. 4438/2020, na
umístění a výstavbu „Přístavby wellness k hotelu Sen“ na
pozemku ppč. 264/28 a ppč. st. 773 v k.ú. Senohraby, mezi
Resortem Senohraby, a.s., Sochorova 3178/23, Žabovřesky,
616 00 Brno, IČ 27758168 a Stavebním úřadem, Městský úřad
Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice a
pověřuje starostku obce podepsáním podpisové listiny k výše
uvedené veřejnoprávní smlouvě.
Zastupitelstvo pověřuje starostku vyjednáním smlouvy mezi
VHS Benešov, obcí Senohraby a společností Resort Senohraby,
a.s., o zastropování maximálního odběru vody a při jeho
překročení s platbou příspěvku na intenzifikaci ČOV Senohraby
v minimální výši 30 % ze stočného.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako člena a předsedu výboru
pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí pana Radka
Skořepu.
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členku výboru pro územní
rozvoj, územní plán a životní prostředí pana Irenu
Němečkovou.
Zastupitelstvo obce volí jako člena výboru pro územní rozvoj,
územní plán a životní prostředí pana Petra Šťastného ml.
Zastupitelstvo obce volí jako členku výboru pro územní rozvoj,
územní plán a životní prostředí paní Júlii Tóbikovou.
Zastupitelstvo obce volí jako člena výboru pro územní rozvoj,
územní plán a životní prostředí pana Viktora Koppera.
Zastupitelstvo obce prodlužuje platnost dokumentu Strategie
rozvoje obce Senohraby na roky 2014-2020 do 31. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce Senohraby pověřuje výbor pro územní
rozvoj, územní plán a životní prostředí její aktualizací pro roky
2022-2032.

splněno

nesplněno

splněno

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

splněno

Usnesení spolu úzce související:
- č. 48/2020 – souhlas s umístěním „Přístavby wellness k hotelu Sen, usnesení,
- č. 49/2020 souhlas s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou ze dne 5. 8. 2020, č.j.
4438/2020, na umístění a výstavbu „Přístavby wellness k hotelu Sen,
- č. 50/2020 - pověření starostky vyjednáním smlouvy mezi VHS Benešov, obcí
Senohraby a společností Resort Senohraby, a.s., o zastropování maximálního odběru
vody a při jeho překročení s platbou příspěvku na intenzifikaci ČOV Senohraby v
minimální výši 30 % ze stočného.
Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s umístěním přístavby wellness k hotelu Sen,
vyslovilo souhlas se zkráceným řízením, a to formou veřejnoprávní smlouvy o
umístění přístavby wellness k hotelu Sen a zároveň pověřilo starostku k vyjednání
smlouvy na odběr vody, a to vše za dohodnuté podmínky – maximální odběr vody 5
480 m3.
Je nutné, aby obec zabezpečila právní posudek k této věci – zda je pro hotel Sen
závazné zastropování odběru vody, na základě, kterého zastupitelé souhlasili
s přístavbou wellness. Celá věc je pro obec riziková a mohla by vést k soudnímu
sporu. Starostka obce předložila dokument z roku 1994, který dle jejího tvrzení je
platný. Tento dokument nebyl zastupitelstvu předložen před schválením přístavby a

schválením veřejnoprávní smlouvy. Obec je zodpovědná za předložení kompletních
podkladů k projednávané věci. Starostka obce nevyjednala dle usnesení č. 50/2020
smlouvy dle požadavku zastupitelstva
K usnesení 57/2020 KV doporučuje:
1) zastupitelstvu stanovit jasný postup k vytvoření konečného dokumentu „Strategie
rozvoje obce Senohraby“ pro následující roky i za předpokladu externí
spolupráce. Výbor pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí by měl na
dokumentu spolupracovat, ale zodpovědná osoba za získání tak zásadního
dokumentu pro obec by měla být paní starostka,
2) prověřit stav této věci.

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
10.11.2020 zápis č. 5/2020
usnesení

datum
zasedání

60/2020 10.11.2020

zápis
č.

popis
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026896
Senohraby, Klánovka, č.parc.33/25 mezi obcí Senohraby a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 105 02.

5/2020

stav

splněno
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
el. zařízení – Školní 27.

61/2020 10.11.2020

5/2020

splněno
ZO Senohraby schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 1 202 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

62/2020 10.11.2020

5/2020

splněno
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova místních
komunikací v centru obce Senohraby z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova MMR ČR pro rok 2021.

63/2020 10.11.2020

5/2020

splněno
ZO bere na vědomí výsledky VŘ na akci „Místní komunikace
ulice Školní, obec Senohraby a vybírá tímto nejvhodnější
nabídku firmy Bes s.r.o., IČ: 43792553 se sídlem Sukova 625,
256 01 Benešov ve výši 2 899 728,96 bez DPH (3 508 672,04
vč. DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto
firmou.

64/2020 10.11.2020

5/2020

splněno
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 187 341,37 Kč na vybudování vodovodního a
kanalizačního řadu v lokalitě Hrušov mezi obcí Hrusice a obcí
Senohraby.

65/2020 10.11.2020

5/2020

splněno

ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 506 244,98 Kč Kč na vybudování vodovodního a
kanalizačního řadu v lokalitě Hrušov mezi obcí Ondřejov a obcí
Senohraby.
66/2020 10.11.2020

5/2020

splněno
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
akce Rozšíření kapacity MŠ Senohraby – vnitřní vybavení a
venkovní hřiště s administrací MAS Posázaví.
splněno

67/2020 10.11.2020

68/2020 10.11.2020

69/2020 10.11.2020
70/2020 10.11.2020

71/2020 10.11.2020
72/2020 10.11.2020

73/2020 10.11.2020

5/2020
ZO souhlasí s čerpáním částky 60 083,10 Kč z rezervního fondu
ZŠ a MŠ Senohraby a jejím převedením do investičního fondu splněno
5/2020 ZŠ a MŠ Senohraby.
ZO souhlasí se zavedením modrých nádob na papír o objemu
240 l do každé nemovitosti platící známku na svoz směsného
komunálního odpadu od roku 2021 zdarma v rámci platby za
5/2020 tento svoz.
splněno
5/2020 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020.
ZO bere na vědomí Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 2020 ve výši
210000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby
č.1/2020 mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby, IČ:
5/2020 16554523 se sídlem U hřiště 272, 251 66 Senohraby.
ZO souhlasí s umístěním 1 ks solárního osvětlení od firmy JD
5/2020 Rozhlasy v ceně 45 000,- Kč vč. DPH do ulice U Transformátoru.
ZO souhlasí s vybudováním části místní komunikace Sokolská
místo na pozemku paní Ing. Z.K. (ppč.354/20 vedeným jako
zahrada a ppč.354/6 vedeným jako lesní pozemek) na
pozemku obce ppč. 354/19 vedeným jako ostatní
5/2020 plocha/ostatní komunikace.

splněno

splněno
splněno

splněno

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
15.12.2020 zápis č. 6/2020
usnesení

datum
zasedání

76/2020 15.12.2020

77/2020 15.12.2020

78/2020 15.12.2020

zápis
č.

popis
stav
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č.
2/2020 o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Senohraby se spolkem Český svaz včelařů, o.s., Základní
organizace Senohraby se sídlem Hlavní 79, 251 66 Senohraby,
6/2020 IČ 69781125.
splněno
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně
prospěšných služeb na území obce Senohraby s Posázaví
o.p.s. se sídlem Jemniště 1, 257 01 Postupice, IČ 27129772.
6/2020

splněno
Zastupitelstvo obce souhlasí ve smyslu § 188a odst. 1 písm. c)
a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s umístěním
6/2020 a stavbou doplňkové stavby – přístřešku pro zemědělskou
splněno

techniku a sklad zemědělských výpěstků v nezastavěném
území obce Senohraby na pozemku ppč. 72/24 v katastrálním
území Senohraby.
Zastupitelstvo obce schvaluje v obci Senohraby cenu pro
vodné ve výši 37,63 bez DPH (41,40 včetně DPH) a cenu pro
stočné ve výši 32,03 bez DPH (35,23 včetně DPH) od 1. 1.
2021.
79/2020 15.12.2020

6/2020

80/2020 15.12.2020

6/2020

splněno
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry posouzení
vodovodní sítě obce Senohraby provedené společností VRV
a.s. a souhlasí s vyhotovením projektové dokumentace na
akci Vodovod Senohraby – technická opatření na vodovodní
síti dle předložené nabídky z 11/2020 v celkové ceně 598 000
Kč bez DPH (723 580 Kč včetně DPH, vyjma bodu 4. –
inženýrská činnost, kterou si zajistí obec vlastními silami) od
společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901. Jde o výjimku z
TRVÁ
vnitřní směrnice obce Senohraby č. 01/2020, o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, dle čl. 6, bod 2.

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 10 k obecně závazné
vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok
2021.
81/2020 15.12.2020

6/2020

splněno
Zastupitelstvo obce volí za členku finančního výboru Annu
Štůlovou.

82/2020 15.12.2020

6/2020

83/2020 15.12.2020

6/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu TJ Sokol Senohraby na
ošetření lipových stromořadí ve výši 50 % skutečných nákladů
vynaložených na jejich ošetření v roce 2021, maximálně do
výše 200 000 Kč navýšením § 3419 o tuto částku s
6/2020 financováním z přebytků hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021
jako schodkový ve znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce
s těmito změnami ve výdajové části: zaveden paragraf 3636 –
územní rozvoj s částkou 30 000 Kč, ponížen paragraf 6171
6/2020 místní správa o 30 000 Kč.
ZO schvaluje Plán rozvoje sportu obce Senohraby na roku
6/2020 2021 – 2031 ve znění ze dne 13.12.2020.

84/2020 15.12.2020

85/2020 15.12.2020
86/2020 15.12.2020

splněno s výhradou
splněno

splněno

splněno
splněno

Usnesení č. 82/2020 – splněno s výhradou. Toto usnesení bylo přijato chybně. Mělo
být nejprve hlasováno o protinávrhu.
Usnesení č. 84/2020 doporučuje KV zastupitelstvu revokovat. Toto usnesení není
možné splnit. Toto usnesení není v souladu s požadavky výboru TJ Sokol Senohraby.
KV doporučuje vstoupit v jednání s TJ Sokol Senohraby, který nechť předloží své
požadavky. Zastupitelstvo ať přijme nové usnesení, na kterém se zastupitelstvo obce

dohodne a které bude vycházet ze současného stavu věci a bude v souladu s
dohodou o spolupráci – společné ošetřování lipového stromořadí mezi OÚ
Senohraby a TJ Sokol Senohraby. Pověřit starostku k připravení usnesení tak aby
bylo ke schválení. KV požaduje doložit dokument – dohodu o spolupráci – vzájemné
údržbě lipového stromořadí uzavřenou mezi TJ Sokol Senohraby a Obec Senohraby.

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
16.2.2021 zápis č. 1/2021
Usnesení

4/2021

datum
zasedání

16.2.2021

zápis
č.

popis
ZO schvaluje Smlouvu na výkon pečovatelské služby pro rok
2021 mezi obcí Senohraby a městem Mnichovice se sídlem
Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice, IČ 00240478.

1/2021

stav

splněno
O schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů
mezi obcí Senohraby a firmou Marius Pedersen a.s. se sídlem
Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec
Králové, IČ 42194920.

5/2021

16.2.2021

1/2021

splněno
ZO Senohraby vyjadřuje podporu panu V. Č., majiteli
pozemku ppč. 88/7 v k.ú. Senohraby pro zřízení veřejně
přístupného workoutového hřiště na tomto pozemku a
deklaruje tímto spolupráci při nalezení způsobu financování a
realizaci tohoto záměru.

6/2021

16.2.2021

1/2021

trvá
ZO pověřuje starostku aktualizací dokumentu Zimní údržba
komunikací v obci Senohraby a navrhuje navázat spolupráci
se Zemědělskou obchodní společností Pětihosty pro úklid
komunikací v zimním období.

8/2021

9/2021

16.2.2021

1/2021

trvá

splněno

16.2.2021

Do příštího zastupitelstva starostka předloží tabulku
hospodaření v lesích vlastněných obcí Senohraby včetně
1/2021 dotačních titulů na dřevo a prodeje dřeva.

10/2021 16.2.2021

11/2021 16.2.2021

ZO souhlasí se zřízením centrálního sběrného stanoviště pro
1/2021 rekreační objekty ve sběrně u nádraží.
splněno
ZO souhlasí se zrušením stanovišť: U Transformátoru (přesun
za zatáčku v ulici U Višňovky), u KMK, na PALu, U Tunelu, u
hasičárny.
Ponecháním stanovišť: za bývalým hotelem Hrušov, pod
bývalou poštou, Nad Stráněmi 2x, Příčná/V Břízkách, u
sokolovny.
1/2021
splněno

Stanoviště u bývalé masny zredukovat na sběr skla a kovů,
nádoby na sběr tuků a olejů přesunout k obecnímu úřadu.

12/2021 16.2.2021

13/2021 16.2.2021

14/2021 16.2.2021

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor
sloužících k podnikání – zřízení a provozování pobočky Pošta
Partner s těmi to úpravami nájemní smlouvy: Bod 1 –
nájemné prominuto od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021 z důvodu
covidového období, pro období od 1. 1. 2022 platí původní
nájemné ve výši 3500 Kč/měsíc pokud se nedohodnou
smluvní strany jinak. Vypuštěn bude bod č. 6. Bod č. 7 –
elektrická energie rozpočítána takto: 50 % skutečně
spotřebované elektřiny hradí pronajímatel-obec, 50 %
nájemce-pronajímatelka pošty. Dále bude projednána s
provozovatelkou smlouva o objednání zajištění poštovních
služeb v obci v co nejbližším možném termínu bez
1/2021 zbytečného odkladu.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027840 mezi
obcí Senohraby a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV1/2021 Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor prošetřením postupu
a částek za výjezdy jednotky JPO2 u dopravních nehod mimo
1/2021 katastr obce.

splněno
částečně

splněno

TRVÁ

Usnesení č. 12/2021 – nelze splnit kompletně. Přijetím tohoto usnesením bude
provozovateli prominuto nájemné od 1.11.2020 do 31.12.2021, příspěvek 50 %
skutečně spotřebované energie. Uzavřít smlouvu o objednání zajištění poštovních
služeb v obci nelze dle zjištění paní starostky. Je na zastupitelstvu, zda přijaté
usnesení nahradí jiným.
KV doporučuje ZO zvážit využití kapacity Pošty Partner – provozovatele pro služby
obce, když už na chod obec přispívá. Např. prodej známek na popelnice, infocentrum,
Czechpoint atd. Může se tak uvolnit kapacita zaměstnance OÚ např. pro přípravu
podkladů k žádostem o dotace a podobně. Dále zvážit pomoc ze strany obce
provozovatelce ve formě pomoci při jednáních s firmami, které by mohla zastupovat
a provize z činnosti by jí finančně napomohly (např. samoobslužný výdejní box
zásilkovny apod.) a obci přinesly nové služby pro občany.

Kontrola usnesení zastupitelstva obce Senohraby z veřejného zasedání ze dne
14.4.2021 zápis č. 2/2021
Usnesení

datum
zasedání

17/2021 14.4.2021

zápis
č.

2/2021

popis
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6002430/1
Senohraby 372/1 přeložka SR/R9 mezi obcí Senohraby a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, 405 02.

stav

splněno

18/2021 14.4.2021

19/2021 14.4.2021

ZO schvaluje prodej pozemku ppč.65/18 v k.ú. Senohraby o
výměře 48 m2 panu P. Š. za cenu 1250,- Kč za 1 m2, celkem
2/2021 60 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
splněno
ZO Senohraby navrhuje změnu bodu čl.2/2 takto: Suché
rostlinné materiály dle č.1 mohou být spalovány v období
celého roku pouze v těchto vymezených dnech: první pátek v
kalendářním měsíci v době od 9:00 do 21:00 hodin. Připadá-li
na tento den den pracovního volna či klidu nebo nedovolujeli nepříznivé počasí spalování materiálů, posouvá se termín
možného spalování na druhý pátek v měsíci.
2/2021

TRVÁ
ZO vybírá jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
Dětské hřiště u MŠ Senohraby nabídku firmy Hřiště pod
Květinou s.r.o. se sídlem Chlaponice 34, Drhovle, 397 01
Písek, IČ: 28088085 v ceně 1 048 298,02 Kč vč. DPH a
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.

2/2021
20/2021 14.4.2021

splněno
ZO vybírá jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
Vybavení mateřské školy nabídku firmy koncept344 s.r.o. se
sídlem Nad hřištěm 603/5a, 182 00 Praha 8, IČ: 08966664 v
ceně 686 974,48 Kč vč. DPH a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo s touto firmou.
splněno

21/2021 14.4.2021

2/2021

22/2021 14.4.2021

2/2021 ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.
splněno
ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy
Senohraby okres Praha východ příspěvkové organizace za rok
2020 a rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku za rok
2020 takto: částku 251 300,08 Kč převede příspěvková
organizace zpět na účet zřizovatele-obec Senohraby do
15.5.2021, zbývající částka 288 529,45 Kč bude převedena do
rezervního fondu příspěvkové organizace.

23/2021 14.4.2021

2/2021

24/2021 14.4.2021

2/2021

25/2021 14.4.2021

2/2021

26/2021 16.2.2021

2/2021

27/2021 16.2.2021

2/2021

splněno
ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
ZO pověřuje starostku zajištěním vytisknutí jedné kompletní
sady dokumentace k územnímu plánu, které předá zástupci
TJ Sokol Senohraby. TJ Sokol Senohraby nainstaluje
dokumentaci v tělocvičně, kde bude volně k dispozici
občanům k nahlédnutí za platných hygienických podmínek.
ZO schvaluje nabídku pana Martina Chmátala, Na Prádle 227,
251 67 Pyšely IČ: 49501780 na ošetření 21 ks lip v ulicích V
Lipách a Sokolská v celkové ceně 104 250,- Kč.
ZO navrhuje směnu trojúhelníkových výběžků pozemků
zasahujících do komunikace obce ppč. 499/4 a pozemku TJ
Sokol Senohraby ppč. 359/1 v k.ú. Senohraby v ulici Sokolská
mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby a pověřuje

splněno

splněno

TRVÁ

TRVÁ

28/2021 16.2.2021

starostku objednáním geodetických prací a oddělením části
obecního pozemku ppč. 499/4 určenou pro směnu.
ZO pověřuje starostku do 16.4.2021 písemně vyzvat
provozovatelku pobočky Pošta partner k jednání na obecním
úřadu. Z jednání bude pořízen zápis, který bude následně
2/2021 zaslán všem zastupitelům obce.
prověřit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání ukončeno: 21:40
Zápis zpracoval předseda kontrolního výboru:
Lucie Pancířová v. r.

Členové kontrolního výboru přítomni na jednání:
Zbyněk Průša v. r.

Petr Hanzl v. r.

Jan Beneš v. r.

Václav Krebs v. r.

