
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 9. 2010 
Zápis č. 4  

 

Přítomni: Zahradník, Kubelová, Dvořák, Vrbová, Páleníček, Štolba, Beneš, Saro  

Omluveni: Kraut 

Zapisovatel: Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: Beneš, Vrbová 

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. 3, ze dne 9. 6. 2010 

                     4. ZŚ – rozšíření šatny pro ţáky 

                     5. Ţádost o zřízení věcného břemene na pozemku č.545  

                     6. Projednání ţádosti o prominutí finančního příspěvku. 

                     7. Projednání záleţitostí ohledně vodovodních řadů při  

                       stavbě 3. etapy, 3. stavby kanalizace 

                     8. Úprava rozpočtu č.2 k 31.7.2010. 

                     9. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

                   10. Různé informace ZO 

                   11. Diskuse. 

                   12. Návrh na usnesení 

                   13. Závěr. 

 
Hlasování:všichni pro  

 

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 3 / 2010 z veřejného zasedání ze dne 9.6.2010. 

 

Hlasování: všichni pro  

 

4)  ZŚ – rozšíření šatny pro žáky na základě písemného požadavku ředitelky školy v důsledku 

enormního nárůstu žáků ZŠ (o 23 žáků) s využitím stavební kapacity firmy BDS, která 

provádí rekonstrukci ZŠ 2.etapu. 

 



 

Usnesení č. 35/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje rozšíření šatny pro žáky z kapacitních 

důvodů o rozpočtované částce 99 874,- Kč, což bude hrazeno z rozpočtu obce jako 

mimořádný výdaj pro ZŠ v roce 2010. 

 

Hlasování: všichni pro 

 

 

5)  Projednání žádosti o zřízení věcného břemene (nebo jiné písemné povolení na dobu např. 

10 nebo až 50 let ) na pozemku p.č.545 u OÚ s právem chůze a jízdy přes pozemek 

k pozemku p.č.412/13, stav. parcely č.454 a k rekreačnímu objektu č.e. 0290. 

Usnesení č. 36/2010 : ZO konstatuje, že se jedná o veřejné prostranství, ze kterého má majitel 

pozemků p.č. 412/3 a st. 454 přístup na své pozemky a nebude řešeno věcné břemeno. V 

tomto smyslu mu bude zaslán dopis. 

Hlasování: všichni pro 

 

6) Projednání žádosti pani Štolbové na prominutí finančního příspěvku na výstavbu 

kanalizační přípojky v rámci výstavby kanalizace 3.etapa 3.stavby. 

Pan Štolba požádal o vyloučení z hlasování o tomto bodu. 

 

ZO nerozhodlo o prominutí finančního příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky v rámci 

výstavby kanalizace 3.etapa 3.stavby. 

 

Hlasování: pro: Beneš, Kubelová, Proti Dvořák, Páleníček, Zahradník, zdržel se Saro, 

Vrbová   

 

7)  Projednání záležitosti ohledně vodovodních řadů v ulicích Příčná; Vilová; Nad Stráněmi; 

vodovodních přípojek a zaústění tlakové kanalizace z ulic U Dálnice; Krátká a Pětihostská do 

čerpací stanice na Vávráku (pod Švancarovými) při stavbě 3. etapy, 3. stavby kanalizace. Pan 

Štolba navrhl překontrolovat cenovou nabídku a požádat o slevu z nabídnuté ceny. 

Usnesení č. 37/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje zrealizovat navrhnutá opatření za podmínky, 

že starosta opětovně projedná cenovou nabídku od VHS Benešov a pokusí se na základě 

překontrolovaného rozpočtu dohodnout slevu z ceny díla.  

 

Hlasování: všichni pro 

  

8)  Projednání a schválení úpravy rozpočtu č.2 k 31.7.2010, který předkládá účetní OÚ. 

 

Usnesení č. 38/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje úpravu rozpočtu č.2  k 31.7.2010, který 

předložila účetní OÚ ke schválení ZO. Tato úprava rozpočtu bude nedílnou součástí tohoto 

zápisu a bude rovněž vyvěšena na webových stránkách obce Senohraby. 

 

Hlasování: Pro: Dvořák, Zahradník, Páleníček, Kubelová, Beneš, Saro, Proti Vrbová, zdržel 

se Štolba 



 

9) Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 

obecních pozemcích ppč.342/1 a ppč. 498/2 pro elektro kabel, který půjde do pojistkové 

skříně na pozemku ppč.346/7 pana Mösnera. 

 

Usnesení č. 39/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje uzavření smlouvy číslo IV-12-6011121/1 o 

smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vedení elektro kabelu. 

 

Hlasování: všichni pro  

 

10. Různé informace ZO 

Pan Dvořák navrhuje, aby zastupitelstvo zvážilo schválení odměny starostovi za jeho práci během 

celého funkčního období. Zejména jeho zásluhou obec získala v posledních 3 letech dotace v celkové 

výši cca 42 mil. Kč. Tyto dotace umožnily zrealizovat řadu investičních akcí, které byly 

spolufinancovány z rozpočtu obce. Po realizaci těchto akcí (včetně stávající etapy stavby kanalizace a 

rekonstrukce školy, které budou dokončeny až v průběhu příštího roku) zbude na účtu obce cca 7 

mil.Kč. Okolní obce nám mohou závidět, že nemáme ani korunu dluhu. Proto navrhuje, aby 

zastupitelstvo schválilo vyplatit panu starostovi jednorázovou odměnu ve výši 50 tis. Kč. Byla by to 

první odměna, která by mu za 4 roky práce byla vyplacena. 

 

Usnesení č. 40/2010 : ZO rozhodlo a neschvaluje vyplacení jednorázové odměny starostovi 

ve výši 50.000 Kč.  

Hlasování:  pro: Dvořák, Zahradník, Páleníček, proti Vrbová, Štolba, Kubelová, , zdržel se 

Beneš, Saro 

 

Na návrh pana Štolby ZO pověřuje starostu, aby najal další stavební dozor na 2. etapu 

rekonstrukce školy, a to pana Raka.  

Hlasování pro: Kubelová, Štolba, Vrbová, Beneš, Saro, proti: Dvořák, Páleníček, Zahradník 

 

 

Zasedání ukončeno 22:00 

      Čistopis zápisu z veřejného zasedání ZO byl vyhotoven dne: 2.9.2010 

      Ověřovatelé zápisu  -     Jan Beneš                     Jana Vrbová 

- podpis 

- datum podpisu 

                                                                                                     

                                                                                                        Ing. Jiří Zahradník 

                                                                                                          Starosta - podpis 


