Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 6. 5. 2010
Zápis č. 2
1) Přítomni: Zahradník, Kraut, Dvořák, Beneš, Saro Dvořák, Kubelová, Štolba
Omluveni:Vrbová,
Zapisovatel: Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Beneš, Kubelová
Návrhová komise: Dvořák, Páleníček
Hlasování: Všichni pro
2) Program: 1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a
navrhovatelů usnesení.
2. Schválení programu veřejného zasedání ZO
3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č.1, ze dne 18.2.2010.
4. Schválení umístění kapličky.
5. Schválení prodeje části pozemku ppč. 598/6 na Ježově.
6. Schválení závěrečného účtu Obce Senohraby za rok 2009 a zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
7. Projednání žádostí SDH ( automobil Opel Campo v provedení RZA;
příspěvek na činnost).
8. Schválení věcných břemen.
9. ZŠ a MŠ – rozhodnout o rekonstrukci kotelny
- projednání hospodářského výsledku školy za rok 2009
10. Baštírna – schválení postupů po obdržení dotace.
11. Dětské hřiště – přidělena dotace, projednání administrativních náležitostí.
12.Projednání žádosti pana Mráze.
13. Projednání a schválení „Strategie a rozvoje obce na roky 2009 až 2014.
14. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce po podzimních volbách 2010.
15. Různé informace ZO
16. Diskuse.

17. Návrh na usnesení
18. Závěr.
Hlasování: Všichni pro
3) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 1/2010 z veřejného zasedání ze dne 18.2.2010.
Hlasování: Všichni pro
4) Projednat a schválit přesné umístění kapličky.
Usnesení č. 8/2010: ZO rozhodlo a schvaluje umístění kapličky na obecním pozemku pč.
524 ( u bytovek čp.112).
Hlasování: Proti Štolba, ostatní pro
5) Na základě záměru prodeje – prodej části pozemku ppč. 598/6 na Ježově.
Usnesení č. 9/2010: ZO rozhodlo a schvaluje prodej části pozemku ppč. 598/6 na Ježově
manželům Šťastným, manželům Fuxovým a pani Horákové.
Hlasování: Zdržel se Štolba, Ostatní pro
6) Schválení závěrečného účtu Obce Senohraby za rok 2009 a zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Usnesení č. 10/2010: ZO rozhodlo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bez
výhrad.

Hlasování: Proti Štolba, Ostatní pro
7) Projednání žádostí pro SDH (bezúplatný převod automobilu Opel Campo v provedení RZA
na JPO 2 Obce Senohraby od HZS Středočeského kraje; příspěvek na činnost SDH
Senohraby ve výši 10 000,- Kč ).
Usnesení č. 11/2010: ZO rozhodlo a schvaluje na základě usnesení ZO č.39/2008 ze dne
25.9.2008, zápis č.7 podání žádosti na bezúplatný převod automobilu Opel Campo
v provedení RZA pro JPO 2 Obce Senohraby od HZS Středočeského kraje. Rovněž ZO
schvaluje příspěvek na činnost SDH Senohraby ve výši 10 000,- Kč .
Hlasování: Všichni pro
8) ) Projednání a schválení věcných břemen:
a) RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, požádal obec o uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení v pozemku ppč.493/1.

Jedná se o STL plynovod a přípojky v ulici Nad Stráněmi z pozemku obce
ppč.493/1, ulice Nad Stráněmi, k pozemku ppč.67/30, jehož vlastníkem je
Ing.Lucie Marešová, Nad Stráněmi 266, 251 66 Senohraby a k pozemku ppč.67/29,
jehož vlastníkem je PhDr.Barbora Anderleová, Limuzská 1814/17, 100 00 Praha Strašnice.

Usnesení č. 12/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene na plynárenské zařízení v pozemku ppč.493/1.
Hlasování: Všichni pro
b) Společnost ČEZ Distribuce, kterou zastupuje MAŠEK ELEKTRO s.r.o., Krusičany
74, 257 41 Týnec nad Sázavou požádala obec o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.IV-12-6002437/1 a č.IV-12-6002439/1.
Jedná se o stavbu:
1. Kabelové vedení kVN mezi trafostanicemi Hrušov podél silnice III/6031
k trafostanici Senohraby (Na Ostrůvku) u nemovitosti čp.161 (p.Příplata). Stavba
se dotýká těchto obecních pozemků: ppč.498/1; 338/3; 338/24; 372/10;
372/9; 372/1 a 372/3.
2. Výměna stávající trafostanice za novou, kioskovou trafostanici Na Ostrůvku
a kabelové vedení VN a NN. Stavba se dotýká těchto obecních pozemků:
ppč.498/1; 338/3; 338/24.

Usnesení č. 13/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene číslo IV-12-6002437/1 a číslo IV-12-6002439/1.
Hlasování: všichni pro
9) ZŠ a MŠ – rozhodnout o rekonstrukci kotelny, nabídková cena je s DPH – 179 788,- Kč
- projednání hospodářského výsledku školy za rok 2009
Usnesení č. 14/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje provést rekonstrukci kotelny tak, jak bylo
zastupitelstvu obce navrženo a zdůvodněno starostou. ZO požaduje poptání ještě dalších firem
a potom vybrat tu s nejlepší finanční nabídkou.
Hlasování: všichni pro

Usnesení č. 15/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje celou částku hospodářského výsledku školy
tj. 21 707,81,- Kč použít jako spoluúčast na rekonstrukci kotelny pro MŠ a ZŠ. Zbývající část
nákladů na rekonstrukci kotelny bude hrazena z obecního rozpočtu.
Hlasování: všichni pro

10) Obci Senohraby byla schválena dotace z ROPu Střední Čechy na „Vodácké tábořiště se
sociálním zázemím Baštírna“ ve výši 2 064 359,20,- Kč se spoluúčastí obce ve výši
516 089,80,- Kč. K tomuto je třeba, aby ZO rozhodlo následující:
a) Usnesení č. 16/2010: ZO rozhodlo a schvaluje v návaznosti k schválení poskytnuté
dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a schvaluje uzavření
smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 2.064.359,20 Kč a schvaluje
vyčlenění peněžní částky ve výši 516.089,80 Kč z rozpočtu obce, odpovídající
spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15/2.2.00/35.00766.
Hlasování: všichni pro
b) Usnesení č. 17/2010: ZO rozhodlo a schvaluje postup starosty při realizaci výběrového
řízení v důsledku časové tísně, jak je níže popsáno:
1. jedná se o zakázku malého rozsahu, byly osloveny tři stavební firmy
- JH 2000 s.r.o., Nádražní 2142, Benešov
- Marek Veselý, Školní 220, Sedlec-Prčice
-BDS Benešov s.r.o., Tyršova 1902, Benešov
2. zadavatelskou činností byla oslovena pani Bc.Jana Šišková a pan ing. Miroslav Skopec
3. byla jmenována tříčlenná hodnotící komise plus tři náhradníci
4. podpisovým právem u uchazečů, kteří nesplnili podmínky výběrového řízení a jsou
vyloučeni na základě rozhodnutí hodnotící komise, byl vybrán vítěz veřejné zakázky a
starosta dopisem ze dne 23.4.2010 rozeslal výsledky výběrového řízení všem
uchazečům.
Hlasování: proti Štolba, ostatní pro
c) Usnesení č. 18/2010: ZO rozhodlo a schvaluje aby starosta Ing. Jiří Zahradník uzavřel
s vítězem výběrového řízení „Smlouvu na zhotovení díla“ na akci „Vodácké tábořiště se
sociálním zázemím Baštírna“.
Hlasování: zdržel se Kubelová, Štolba, ostatní pro

11. Obci Senohraby byla schválena dotace z MMR – Podpora obnovy venkova na „Dětské
hřiště – O velké přestávce? Na hřiště!“ ve výši 499 000,- Kč se spoluúčastí obce ve výši
199 000,- Kč. K tomuto je třeba, aby ZO rozhodlo následující:
a) Usnesení č. 19/2010: ZO rozhodlo a schvaluje v návaznosti k schválené poskytnuté
dotaci z MMR – Podpora obnovy venkova na „Dětské hřiště – O velké přestávce? Na hřiště!“
a schvaluje uzavření smlouvy s MMR o poskytnutí dotace ve výši 300 000,- Kč a schvaluje
vyčlenění peněžní částky ve výši 199 000,- Kč z rozpočtu obce, odpovídající
spolufinancování projektu.
Hlasování: všichni pro
b) Usnesení č. 20/2010: ZO rozhodlo a schvaluje pověřit starostu všemi potřebnými
administrativními kroky, které jsou třeba k uzavření „Smlouvy na zhotovení díla“ na akci
„Dětské hřiště – O velké přestávce? Na hřiště!“ a k uzavření smlouvy s MMR.
Hlasování: všichni pro
12. Projednání žádosti pana Marcela Mráze o odtěžení lesního porostu v obecním lese
pč.435/2 v blízkosti jeho chaty (poslední chata na první louce).
Usnesení č. 21/2010: ZO rozhodlo a neschvaluje odtěžení lesního porostu v obecním lese
pč.435/2 v blízkosti jeho chaty (poslední chata na první louce).
Hlasování: Zdržel se Kraut, ostatní pro (tj. žádosti nebylo vyhověno)
13. Projednání žádosti „Obce baráčníků“ v Senohrabech o převzetí záštity OÚ Senohraby nad
oslavami 100.výročí založení, které se budou konat dne 19.6.2010 v Senohrabech, viz web a
SH.
Usnesení č. 22/2010: ZO rozhodlo a schvaluje převzetí záštity OÚ Senohraby nad oslavami
100.výročí založení „Obce baráčníků“ v Senohrabech.
Hlasování: všichni pro
14. Projednání žádostí o prominutí místního poplatku ze vstupného, který řeší OZV obce
Senohraby č.5/2007 o který požádali tyto OS – SDH Senohraby, Občanská vzdělávací jednota
Komenský z Chocerad, Obec baráčníků Senohraby, Senohrabská beseda (listopad 2009 až
prosinec 2010), TJ Sokol Senohraby a restaurace u Andělů.
Usnesení č. 23/2010: ZO rozhodlo a schvaluje prominout OS SDH Senohraby, Občanská
vzdělávací jednota Komenský z Chocerad, Obec baráčníků Senohraby, Senohrabská beseda a
TJ Sokol Senohraby poplatek ze vstupného, který řeší OZV obce Senohraby č.5/2007 z akcí
požádaných v roce 2010 a neprominout poplatek ze vstupného restauraci u Andělů.
Hlasování: všichni pro

15. Projednání žádosti ze dne 13.4.2010 od TJ Sokol Senohraby o prominutí místního
poplatku ze vstupného, který řeší OZV obce Senohraby č.5/2007 na akce, které se uskutečnily
v červnu 2009 „Senohrabské pohádkování“ a v únoru 2010 „Karneval pro děti a dospělé“.
Usnesení č. 24/2010: ZO rozhodlo a schvaluje prominutí místního poplatku ze vstupného na
výše jmenované akce.
Hlasování: všichni pro

16. Na jednání ZO dne 28.2.2007 byla schválena „Strategie rozvoje obce Senohraby“, která je
již neaktuální. Na strategii se odvolávají některé žádosti o dotace (např. ROP, MMR, aj.). Na
základě jejich doporučení je nutné tuto strategii obce aktualizovat. Byla vypracována nová,
aktuální na léta 2009 až 2014, která se nyní předkládá ZO ke schválení. Všichni zastupitelé ji
dostali v elektronické podobě.
Usnesení č. 25/2010: ZO rozhodlo a schvaluje „Strategii rozvoje obce Senohraby na roky
2009 až 2014“, která bude nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování: všichni pro
17. Na podzim roku 2010 se budou konat volby do zastupitelstev obcí. Dle §§ 67 a 68 zákona
č.128/2000 Sb.o obcích. Je třeba stanovit počet členů zastupitelstva obce Senohraby na příští
volební období. Naše obec patří do skupiny obcí nad 500 a do 3 000 obyvatel a počet
zastupitelů je stanoven na 7 až 15 členů.
Usnesení č. 26 /2010: ZO rozhodlo a schvaluje počet zastupitelů devět po podzimních
volbách roku 2010.
Hlasování: všichni pro
18. Různé informace ZO.
a) Starosta informuje, že náklady na zimní údržbu 2009/2010 jsou zvýšené o cca 35 000,-Kč.
19.Diskuse.
Pan Kraut žádá o prověření možnosti vydat obecně závaznou vyhláškou obce, která by řešila
omezení provozování některých rušivých činností o nedělích.
Pan Vladimír Janovský vznáší námitku, že v minulém zápisu nebyly uvedeny připomínky
některých občanů k umístnění kapličky.
Starosta upozorňuje pana Janovského, že nepředkládá stavebnímu úřadu statické posudky na
stavbu domu (bývalé č.p. 2 na návsi) a nezbudoval nájezd dle podmínek stavebního úřadu.
Na dotaz pana Janovského – značka zákaz zastavení před památnou lípou a pomníčkem byla
instalována, aby zde neparkoval jeho autobus ani další automobily.

20. Návrh na usnesení
21. Závěr.
Zasedání ukončeno 20:20
Čistopis zápisu z veřejného zasedání ZO byl vyhotoven dne: 7.5.2010
Ověřovatelé zápisu -
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-

podpis

-

datum podpisu

Libuše Kubelová

Ing. Jiří Zahradník
Starosta - podpis

