Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 15. 1. 2009
Zápis č. 1
Přítomni:

Zahradník, Saro, Dvořák, Průšová, Kraut, Petřík, Kalendová, Beneš, Kučaba

Zapisovatel: Průšová,
Ověřovatelé zápisu: : Dvořák, Kučaba
Návrhová komise: Beneš, Petřík
Program : 1. Přivítání a kontrola účasti.
2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva.
3. Schválení prodeje pozemků z majetku obce (provozovna Bořil)
p.č. 552/1; 552/2; 409/21 o celkové výměře 879 m2 za smluvní
cenu 1 300 000,-Kč.
4. Rozpočet obce na rok 2009.
5. Projednání navržených OZV č.1/2009 a č.2/2009 ohledně systému
odstraňování komunálních odpadů v návaznosti na usnesení
ZO 57/2008.
6. Různé.
7. Návrh na usnesení.
8. Závěr
1. Po zahájení schůze zastupitelstvo zvolilo zapisovatelem paní Průšovou, ověřovateli
zápisu pana Dvořáka a pana Kučabu, do návrhové komise pana Beneše a Petříka.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zápis č. 9/2008 z veřejného zasedání, z 10.12.2008.
3. ZO schvaluje prodej pozemků z majetku obce (provozovna Bořil) p.č. 552/1; 552/2;
409/21 k.ú. Senohraby o celkové výměře 879 m2 za smluvní cenu 1 300 000,-Kč
bratrům Říhovým.
Hlasování: všichni pro
4. Rozpočet obce na rok 2009.
Předseda finančního výboru pan Kučaba předkládá rozpočet obce na rok 2009, včetně přílohy
Návrhy na změny rozpočtu:
1. Radlice – v nájemném – vyhodit 100.000 Kč z nájmů, o 200tis. Kč navýšit nákup
investice
2. Rozpočet pro školu – zůstává 374.695 Kč, neponižuje se. Pokud bude další třída,
otevře se diskuze o dalším navýšení rozpočtu.
3. Sokol – Pro 70 tis. Kč - hlasování: pro Zahradník, zdržel se Dvořák, pro 80 tis. Kč –
ostatní
4. spolky Senohrab – 50 tis (snížení ze 70 tis. Kč v návrhu) – všichni pro

5. Mzdy – rozpočet na mzdách zůstávají tak jak byli vyvěšeny – 1.300 tis. Kč
Závěr – rozpočet bude mít tyto změny:
- radlice z nájemného do investic – převedeno tak 200 tis.
- spolky budou poníženy o 20tis.
Hlasování o rozpočtu jako celku: Zdržel se: Zahradník, Pro: ostatní

5. ZO schvaluje OZV č.1/2009 a OZV č. 2/2009 ohledně systému odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování: pro – všichni pro

6. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou stavbou
kabelového vedení.
Hlasování: pro - všichni
7. ZO projednalo a schválilo směnu pozemků v okolí koryta vodního toku Mnichovka
s Povodním Vltavy.
Hlasování: všichni pro

Návrh na usnesení:
Usnesení č. 1/2009: ZO rozhodlo a schvaluje prodej pozemků z majetku obce (provozovna
Bořil) p.č. 552/1; 552/2; 409/21 k.ú. Senohraby o celkové výměře 879 m2 za smluvní cenu
1 300 000,-Kč bratrům Říhovým.
Usnesení č. 2/2009: ZO rozhodlo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2009, který tvoří přílohu
č. 1 tohoto zápisu.
Usnesení č. 3/2009: ZO rozhodlo a schvaluje OZV č.1/2009 a OZV č. 2/2009 ohledně
systému odstraňování komunálních odpadů, které tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3 tohoto
zápisu
Usnesení č. 4/2009: ZO rozhodlo a schvaluje uzavření Smlouvy IV-12-6005347/2 o uzavření
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku dle ustanovení §50a občanského
zákoníku, pro pozemky ppč. 68/21, ppč. 62/22, ppč. 493/1, ppč. 67/18 a ppč. 72/35, které jsou
ve vlastnictví obce Senohraby.

Ve vyjádření obce k plánované stavbě bude zakotvena podmínka, že stavba bude realizována
po vybudování kanalizace na výše uvedených pozemcích. Předpokládaný termín dokončení
kanalizace je 8/2009.
Usnesení č. 5/2009: ZO rozhodlo a schvaluje směnu pozemku ppč. 505/5 – 450 m2 v k.ú.
Senohraby s vlastnickým právem Česká republika s právem hospodaření Povodí Vltava s.p.,
Holečkova 106/8, Praha 5, druh pozemku ostatní plocha (původní koryto) za pozemek ppč.
505/8 – 219 m2 a 505/9 – 50 m2 v k.ú. Senohraby s vlastnickým právem Obec Senohraby,
druh pozemku vodní plocha (současné koryto) tak, aby vlastnické vztahy odpovídaly
skutečnosti.
Všichni pro
Zasedání ukončeno: 21:27 hodin
Ověřovatelé zápisu: : Dvořák, Kučaba
Zapsal: Průšová
Ing.Jiří Zahradník
Starosta

