
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 26.3.2009 

 

Zápis č. 3  

 
Přítomni: Zahradník, Kubelová, Saro, Kraut, Dvořák 

Omluveni: Průšová, Kučaba, Petřík, Beneš 

 

Zapisovatel: Dvořák 

 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Kraut  

 

Návrhová komise: Zahradník, Kubelová 

 

 

Program : 1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a  

                      navrhovatelů usnesení.  

                  2. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č.2, ze dne 4.3.2009. 

                  3. Složení slibu nového člena ZO za odstupujícího, dle 

                      § 69, zákona 128/2000 Sb. o obcích. 

                  4. Projednání a (ne)schválení podaných a připravovaných žádostí o  

                      dotace z Krajského úřadu, Ministerstva financí, Ministerstva  

                      zemědělství a Ministerstva životního prostředí. 

                   5. Projednání a rozhodnutí o výběrovém řízení na dodavatele 1.a 2.  

                       etapy stavebních úprav ZŠ. 

                   6. Různé 

                   7. Návrh na usnesení 

                   8. Závěr 
 

1/ Zastupitelstvo obce schválilo zápis č. 2/2009 z veřejného zasedání ze 4.3.2009. 

Hlasování: všichni pro 

 

2/ Dne 10.3.2009 odstoupila z funkce členky Zastupitelstva obce Senohraby paní Jiřina 

Kalendová. V souladu s odst.1,§ 56, zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů v platném znění se stala dnem 11.3.2009 členkou Zastupitelstva 

obce pani Libuše Kubelová, bytem Senohraby, Krátká ul.20. 

Na dnešním veřejném zasedání ZO dle § 69, zákona 128/2000 Sb. o obcích sloţila slib člena 

zastupitele obce a bylo jí předáno osvědčení, že se stala členkou zastupitelstva obce 

Senohraby. 

 

 

3/ Projednání a (ne)schválení podaných a připravovaných ţádostí o dotace z Krajského 

úřadu, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva ţivotního 

prostředí. 

 

      a)   Ministerstvo financí - schválení přidělených finančních prostředků ze státního  

             rozpočtu na rok 2009 na akci – Rekonstrukce základní školy 1.etapa ve výši –  

             1,900 mil. Kč pro rok 2009 – bez spoluúčasti obce. Obec je připravena tyto  



             finanční prostředky přijmout. 

Hlasování: všichni pro 

 

 b)    Krajský úřad Středočeského kraje – schválení podání žádosti termín 1.4.09 až  

        20.5.09 na rok 2009 o dotaci vyhlášenou z fondu životního prostředí Střed.kraje na  

        kanalizaci Višňovka, o celkovém finančním nákladu 4 190 586,- Kč, dotace cca  

        3 143 000,- Kč a k tomu cca 30% spoluúčast obce. Obec je připravena tuto 

        dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast.  

Hlasování: všichni pro 

 

   c)  ROP Střední Čechy – schválení podané žádosti o dotaci na 1. a 2.etapu celkové 

        rekonstrukce ZŠ, její vybavení a vybudování umělého povrchu na školním hřišti. 

        Zaţádáno je o 10 070 063,- Kč a k této částce je cca 10% spoluúčast obce. 

        Obec je připravena tuto dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

   

Hlasování: všichni pro 

 

    d) Krajský úřad Středočeského kraje – financování potřeb SDH zřízené obcí,  

        schválení žádosti na rok 2009 -  oprava (rekonstrukce) zásahového vozidla Tatra 148  

        6x6 – CAS 32. Ţádáno je o 1.800 mil. Kč a k této částce je cca 11% spoluúčast  

        obce, viz usnesení č.39/2008, zápis č.7 – koncepce voz.parku SDH, zde došlo po  

        konzultacích s nadřízenými složkami k přehodnocení požadavku na koncepci  

        voz.parku SDH. Obec je připravena tuto dotaci přijmout a zajistí finanční  

        spoluúčast. 
Hlasování: všichni pro 

 

    e)    Ministerstvo životního prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a  

           krajiny,Projekt obnova zeleně v obci Senohraby 1.etapa (celkem jsou tři),  

           celkem je na tento projekt ţádáno 2 161 986,- Kč a k této částce je cca 10%  

           spoluúčast obce. O tomto projektu již bylo rozhodnuto v roce 2007 a 2008, zápis  

           č.6, usnesení č.46/2007 a zápis č.7, usnesení č 36/2008. Obec je připravena tuto  

           dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

Hlasování: všichni pro 

 

           f)    Krajský úřad Středočeského kraje v rámci programu FROM ( Fond rozvoje obcí a  

            měst) termín 16.3 – 16.4.2009. Schválení a podání žádosti o dotaci na 1. a 

            2.etapu celkové rekonstrukce ZŠ, její vybavení a vybudování umělého povrchu na  

            školním hřišti. Zaţádáno bude o 10 070 063,- Kč a k této částce je nutná 5%  

            spoluúčast obce. Obec je připravena tuto dotaci přijmout a zajistí finanční  

            spoluúčast. 

Hlasování: všichni pro 

 

            g)    Ministerstvo zemědělství – podána žádost o dotaci na kanalizaci 3.etapy 3.stavby  

                   s výhledem finančního krytí druhá polovina roku 2010 až začátek roku 2011 (bez  

                   záruky), je třeba pokračovat v administrativních krocích. Rozpočet na tuto etapu 

                   je cca 28 577 000,- Kč a spoluúčast obce je cca  40% z přiznané částky. Je  

                   třeba rozhodnout zda pokračovat v dalších administrativních krocích a zda  

                   je obec připravena tuto dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

Hlasování: všichni pro 

 



 

4/ Výběrové řízení na celkovou rekonstrukci ZŠ: 

  

V případě úspěchu získání dotace z ROP Střední Čechy nebo FROMu je třeba okamžitě 

předložit doklady o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele stavby a mít uzavřenu HS 

s tímto dodavatelem. Z těchto důvodů navrhuji co nejdříve zrealizovat výběrové řízení a 

vzhledem k tomu, že je to akce do 20 milionů korun, můžeme vybírat z pěti i více oslovených 

firem. Výběrové řízení navrhuji, aby zrealizovala JUDr. Vítková. ZO musí rozhodnout: 

 

a) Schvaluje výběrové řízení na celkovou rekonstrukci ZŠ 

b) Schvaluje, aby bylo vyzváno pět i více firem k podání nabídky. 

c) Schvaluje JUDr. Vítkovou zadavatelskou činností. 

d) Pověřuje starostu jmenováním pěti členů hodnotící komise plus pěti náhradníků. 

e) Zároveň má podpisové právo u uchazečů, kteří nesplnili podmínky výběrového řízení 

a jsou vyloučeni pro neúplnost nabídky, pro nesplnění kvalifikace atd. 

f) Pověřuje starostu k vypracování a k podpisu oznámení o přidělení veřejné zakázky 

podle výsledků provedeného výběrového řízení. 

g) Starosta Ing.Jiří Zahradník má pověření od ZO uzavřít s vítězem výběrového řízení 

smlouvu o dílo na akci „ Modernizace ZŠ v Senohrabech I. a II. etapa.“ 

 

Hlasování: všichni pro 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Usnesení č. 18/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s přidělením finančních prostředků od  

            MFin.ze státního rozpočtu na rok 2009 na akci – Rekonstrukce základní školy  

             1.etapa ve výši – 1,900 mil. Kč pro rok 2009 – bez spoluúčasti obce. Obec je   

              připravena tyto finanční prostředky přijmout. 

 

Usnesení č. 19/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s podáním žádosti termín 1.4.09 až  

        20.5.09 na rok 2009 o dotaci vyhlášenou z fondu životního prostředí Střed.kraje na  

        kanalizaci Višňovka, o celkovém finančním nákladu 4 190 586,- Kč, dotace cca  

        3 143 000,- Kč a k tomu cca 30% spoluúčast obce. Obec je připravena tuto 

        dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

 

Usnesení č. 20/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s žádostí u ROP Střední Čechy o dotaci na 1. a  

        2.etapu celkové rekonstrukce ZŠ, její vybavení a vybudování umělého povrchu na  

        školním hřišti. Zaţádáno je o 10 070 063,- Kč a k této částce je cca 10% 

        spoluúčast obce. Obec je připravena tuto dotaci přijmout a zajistí finanční 

        spoluúčast. 
 

Usnesení č. 21/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Krajského  

        úřadu Středočeského kraje na rok 2009 -  oprava (rekonstrukce) zásahového vozidla  

        Tatra 148 6x6 – CAS 32. Ţádáno je o 1.800 mil. Kč a k této částce je cca 11%  

        Spoluúčast obce, viz usnesení č.39/2008, zápis č.7 – koncepce voz.parku SDH a ZO 

        rovněž souhlasí s přehodnocenou koncepcí voz.parku SDH. Obec je připravena 

        tuto dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

 

Usnesení č. 22/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s žádostí u Ministerstva životního  



           prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a  

           krajiny s Projektem obnova zeleně v obci Senohraby 1.etapa (celkem jsou tři),  

           celkem je na tento projekt ţádáno 2 161 986,- Kč a k této částce je cca 10%  

           spoluúčast obce. O tomto projektu již bylo rozhodnuto v roce 2007 a 2008, zápis  

           č.6, usnesení č.46/2007 a zápis č.7, usnesení č 36/2008. Obec je připravena tuto  

           dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

 

Usnesení č. 23/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci u Krajského úřadu 

                  Středočeského kraje v rámci programu FROM ( Fond rozvoje obcí a měst) termín 

                  16.3 – 16.4.2009 na 1. a 2.etapu celkové rekonstrukce ZŠ, její vybavení 

                  a vybudování umělého povrchu na školním hřišti. Zaţádáno bude o 10 070 063,- 

                  Kč a k této částce je nutná 5% spoluúčast obce. Obec je připravena tuto 

                  dotaci přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 

 

Usnesení č. 24/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s podanou žádostí u Ministerstva zemědělství     

                   o dotaci na kanalizaci 3.etapy 3.stavby s výhledem finančního krytí druhá 

                   polovina roku 2010 až začátek roku 2011 (bez záruky), ZO souhlasí pokračovat 

                   dále v administrativních krocích. Rozpočet na tuto etapu je cca 28 577 000,- Kč a 

                   spoluúčast obce je cca  40% z přiznané částky. Obec je připravena tuto dotaci 

                   přijmout a zajistí finanční spoluúčast. 
 

Usnesení č. 25/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na celkovou  

                   rekonstrukci ZŠ a postupovat podle předem v tomto zápise projednaného a 

                   odsouhlaseného scénáře. 

 

 

 

 

Hlasování o usnesení: Všichni pro 

 

 

Zasedání ukončeno: 21:39 
 

Zapsal: Dvořák 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Kraut 

 

 

 

Schválil: Zahradník 


