Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 17. 12. 2009
Zápis č. 7
1) Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček, Štolba, Beneš,
Saro
Zapisovatel: Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Kraut
Návrhová komise: Beneš, Vrbová
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.6, ze dne 1.10.2009.
4. Projednání a schválení žádostí o dotace
5. Projednání a schválení výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace
3.etapa 3.stavby.
6. Revokace usneseních ZO
a) č.2/2009 ze zápisu č.1, dne 15.1.2009
b) č.13/2009 ze zápisu č.2, dne 4.3.2009
c) č.46/2009 ze zápisu č.6, dne 1.10.2009
7. Pozemky - převody, směny, dary atd. projednání.
8. Projednání žádosti pana ing.Michala Štorce.
9. Okrasné jezírko – schválení pronájmu občanskému sdružení „Rybníček
Senohraby“.
10. Projednání rozpočtů svazků obcí „Ladův kraj“ a „Malé Posázaví“.
11. Projednání a schválení autobusové linky v Hrušově, v ul.U Tunelu(u
modrého domu).
12. Projednání a schválení umístění a výstavby „Malé sakrální stavbyKapličky“v Senohrabech, dle doporučeních a prezentací členů výboru pro
její výstavbu.
13. Projednání a schválení úpravy rozpočtu obce č.4 k 31.10.2009.
14. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2010 i s jeho přílohami.
15. Projednání a schválení finančního příspěvku pro TJ Sokol Senohraby pro
rok 2009.
16. Projednání a schválení finančního příspěvku pro OS obce Senohraby
z rozpočtu obce na rok 2010.
17. Různé informace ZO
18. Diskuse.
19. Závěr.
Hlasování: všichni pro

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 6/2009 z veřejného zasedání ze dne 1.10.2009.
Hlasování: všichni pro
4) Projednání a schválení revokace usnesení ZO č.2/2009 ze zápisu č.1, ze dne 15.1.2009
ohledně Rozpočtu obce na rok 2009.
Usnesení č. 53/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje rozpočet obce Senohraby na rok 2009 jako
schodkový. Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření roku 2008 a poskytnutými
dotacemi na akce uvedené v rozpočtu.
Hlasování: zdržel se Vrbová, ostatní pro
5) Projednání a schválení revokace usnesení ZO č.46/2009 ze zápisu č.6, ze dne 1.10.2009,
kde se ruší text usnesení a nahrazuje se takto:
Usnesení č. 54/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje vyjádřit záměr pronajmout OS Rybníček
Senohraby okrasné jezírko pro sportovní rybaření za nájem 1 000,- Kč/rok. OS Rybníček
Senohraby se zavazuje, ţe bude provádět údrţbu jeho okolí, udrţovat pořádek a čistotu.
Nájemní smlouva by byla na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky.
Hlasování: všichni pro
6) Na základě schváleného záměru projednat a schválit pronájem okrasného jezírka OS
Rybníček Senohraby.
Usnesení č. 55/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje pronajmout OS Rybníček Senohraby
okrasné jezírko pro sportovní rybaření za nájem 1 000,- Kč/rok. OS Rybníček Senohraby se
zavazuje, ţe bude provádět údrţbu jeho okolí, udrţovat pořádek a čistotu. Nájemní smlouva
by byla na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky.
Hlasování: všichni pro
Předčasná výpověď při neplnění smlouvy
7) Projednání a schválení revokace usnesení ZO č.13/2009 ze zápisu č.2, ze dne 4.3.2009, kde
se doplňuje text usnesení a který bude znít takto:
Usnesení č. 56/2009 : ZO rozhodlo a neschvaluje finanční příspěvek pro restauraci U
Andělů a ruší usnesení ZO č.79/2007 ze zápisu č.9 ohledně nepoţadovat na této restauraci
poplatky ze vstupného. ZO došlo k závěru, ţe pro příště se bude postupovat podle OZV
č.5/2007 „Poplatky ze vstupného“.
Hlasování: zdržel Vrbová, Kraut, ostatní pro
8) ) Projednání a schválení ţádosti ZO Senohraby s bezúplatným převodem od Pozemkového
fondu pozemku p.č.454/1, k.ú.Senohraby o výměře 10 227 m2, trvalý travní porost na obec
Senohraby ( v Hrušově, bývalá Bohemka), který je určen ÚP pro veřejně prospěšnou stavbu (
komunikace ke stávající zástavbě RD včetně ing. sítí, pro sportovní vyuţití atd.).

Usnesení č. 57/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje bezúplatný převod od Pozemkového fondu
pozemku p.č.454/1, k.ú.Senohraby o výměře 10 227 m2, trvalý travní porost na obec
Senohraby ( v Hrušově, bývalá Bohemka), který je určen ÚP pro veřejně prospěšnou stavbu (
komunikace ke stávající zástavbě RD včetně ing. sítí, pro sportovní vyuţití atd.).
Hlasování: všichni pro
9) Projednání ţádosti pana Michala Štorce o prominutí poplatku na připojení ke
kanalizačnímu řadu rod.domu č.p.234 za souhlas s vedením kanalizačního a vodovodního
řadu po pozemcích ppč. 440/2, 506/1, 445, 506/2, 439, st.ppč.40, vše k.ú.Senohraby a
výstavbou VO na ppč. 506/2, 449/3 a st.ppč.40, vše k.ú.Senohraby.
Usnesení č. 58/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje ţádost pana Michala Štorce o prominutí
poplatku na připojení ke kanalizačnímu řadu kanalizační přípojkou od rod.domu č.p.234.
Hlasování: všichni pro
10) Paní Dana Lanková, Svahová 375, 251 66 Senohraby je výlučným vlastníkem pozemku
ppč.72/11, výměra pozemku 889 m2, k.ú.Senohraby, ulice Ve Stráni, který je v katastru
nemovitostí zapsán jako : ostatní plocha – ostatní komunikace a je i takto uţíván.Paní
Lanková svým dopisem ze dne 07.12.2009 navrhuje bezúplatný převod (forma daru) tohoto
pozemku do vlastnictví obce Senohraby.
Usnesení č. 59/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje záměr obce zrealizovat bezúplatný převod
pozemku ppč.72/11, výměra pozemku 889 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
k.ú.Senohraby. Současným vlastníkem pozemku je paní Dana Lanková. Novým vlastníkem
pozemků bude Obec Senohraby. Pozemek je a i nadále bude vyuţíván jako ostatní plocha –
ostatní komunikace.
Hlasování: všichni pro
11) PŘEVODY POZEMKŮ POD MÍSTNÍMI KOMUNIKACEMI
V obci Senohraby je celkem 46 ulic – místních komunikací, které jsou jako komunikace
vyuţívány. Některé komunikace jsou sloţeny z jednoho pozemku. Těchto případů je však
minimum. Většina komunikací je sloţena ze dvou a více pozemků. Jsou zde případy, ţe jednu
komunikaci tvoří aţ sedm pozemků a to různých vlastníků. Z celkového počtu 46 komunikací
je pouze 14 komunikací vyřešeno tak, ţe pozemky pod těmito komunikacemi jsou výlučně ve
vlastnictví obce. Vzhledem k této situaci je nutné tento stav řešit tak, aby pozemky pod
zbývajícími 32 komunikacemi postupně přešly do vlastnictví obce. Toto řešení je nutné,
kromě jiného, například pro podávání ţádostí o dotace na opravu komunikací. Obec můţe
ţádat o dotaci pouze na ty komunikace, které jsou výlučně ve vlastnictví obce. Pro převod
pozemků, které tvoří komunikace, do vlastnictví obce, je nutné stanovit pravidla, na základě
kterých bude obec postupovat. Převod pozemků není jednoduchá záleţitost. Vyţaduje čas a
finanční náklady. Na základě stanovených pravidel, přijme zastupitelstvo obce příslušné
usnesení.

Návrh pravidel na převod pozemků, které tvoří jednotlivé komunikace, do vlastnictví obce:
1.

Vytyčení vlastnických hranic v zadaném rozsahu – toto je jediný způsob, jak zcela
spolehlivě a nezaměnitelně zjistit z kolika a jak velkých pozemků je tvořena příslušná
komunikace a kdo je vlastníkem těchto pozemků. Vytyčení hranic zajistí obecní úřad.
Vytyčení vlastnických hranic zahrnuje :
a) vlastní vytyčení v terénu metodou GPS
b) z katastrálního úřadu a z pozemkových knih získání všech dostupných
údajů:
- výpisy zájmových parcel
- snímky map současného platného katastru nemovitostí
- snímky map dřívější evidence pozemkového katastru od roku 1890
- veškeré evidované geometrické plány, polní náčrty, záznamy podrobného
měření změn apod.
c) rekonstrukce jednotlivých bodů podle výše uvedených údajů
d) stanovení jednotlivých bodů
e) vytyčení hranice v terénu

2.

Jednání s vlastníky pozemků – na základě vytyčení hranic bude jednáno s jednotlivými
vlastníky o převodu jejich pozemků do vlastnictví obce. Výsledkem jednání by měl být
BEZPLATNÝ PŘEVOD PŘÍSLUŠNÝCH POZEMKŮ DO VLASTNICTVÍ OBCE A
TO VE FORMĚ DARU. Výsledek jednání bude zpracován formou písemného zápisu,
který bude podepsán všemi vlastníky. V případě, ţe by současně s převodem pozemků
do vlastnictví obce, došlo k převodu pozemku ve vlastnictví obce do vlastnictví jiné
osoby, řešila by se tato situace BEZPLATNOU VZÁJEMNOU VÝMĚNOU
POZEMKŮ.

3.

Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a změnu hranic pozemků – na
základě tohoto geometrického plánu bude obecním úřadem vypracována ţádost na
stavební úřad o vydání územního rozhodnutí na dělení, změnu kultury a následné scelení
pozemků. Vyhotovení geometrického plánu zajistí obecní úřad.

4.
Vypracování návrhu příslušných smluv – po podání ţádosti o vydání územního
rozhodnutí, vypracuje obecní úřad návrh příslušných smluv o bezplatném převodu
pozemků.
5.

Podepsání příslušných smluv a podání návrhu na zápis do katastru nemovitostí - po
nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí budou podepsány připravené
smlouvy a dále bude podepsán návrh na zápis do katastru nemovitostí, který připraví
obecní úřad.

6.

Finanční náklady spojené s bezplatným převodem pozemků – finanční náklady jsou
spojené s vypracováním geometrických plánů a návrhem na vklad do katastru
nemovitostí. Vzhledem k tomu, ţe je zájmem obce vyřešit problematiku místních

komunikací, finanční náklady na geometrické plány a návrh na vklad do katastru
nemovitostí ponese obec.
7.

Seznam komunikací, u kterých je potřeba vyřešit převod pozemků
Druţstevní; Krátká; Morušová; Na Pískovně; Na Poţáru; Na Úhorech; Spojnice ulic Na
Úhorech a U Ozdravovny; Na Višňovce - U Višňovky; Nad Stráněmi; Nad Ţlábky;
Pětihostská; Pod Jeţovem; Rekreační; Sázavská – k hotelu Hrušov; Sázavská – pod
hotelem Hrušov; Sokolská; Svahová; Školní; U Dálnice; U Hřiště; U Ozdravovny; U
Rybníčku; U Školky; U Tunelu; U Zdravotního střediska;
U Zvoničky; Úzká;
V Břízkách; V Nové čtvrti; V Zátiší; Ve Smilovci; Ve Stráni.

8.

V případě, ţe by nedošlo k dohodě o bezplatném převodu pozemků do vlastnictví obce,
příslušný vlastník pozemku tvořící komunikaci, bude povinen provádět celoroční údrţbu
příslušné části komunikace, která je v jeho vlastnictví, nebo se bude na celoroční údrţbě
finančně podílet.

Usnesení č. 60/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje návrh pravidel pro převod pozemků, které
tvoří jednotlivé komunikace, do vlastnictví obce takto :
1.

Obec Senohraby přijme do svého vlastnictví pozemky pouze bezplatně, formou daru.

2.

Vytyčení vlastnických hranic v zadaném rozsahu pro jednotlivé komunikace
a vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků a změnu hranic
pozemků zajistí obecní úřad.

3.

Vypracování příslušné ţádosti pro stavební úřad na dělení, změnu kultury
a následné scelení pozemků zajistí obecní úřad.

4.

Vypracování příslušných smluv a návrhu na zápis do katastru nemovitostí
zajistí obecní úřad.

Hlasování: zdržel se Štolba, ostatní pro
12) Dne 26.11.2009 proběhlo výběrové řízení na akci „Obnova veřejné zeleně
v Senohrabech“. Zadavatel rozhodl, ţe nabídku nejlépe splňující podmínky výzvy je nabídka
od „ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim; nabídková cena 1 693 655,- Kč bez
DPH, 2 015 449,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 61/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje výsledky výběrového řízení na veřejnou
zakázku "Obnova zeleně v obci Senohraby". Schvaluje závěry hodnotící komise a pověřuje
tímto starostu k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem - ČSOP Vlašim po uplynutí lhůty
pro podání námitek.
Hlasování: pro: Dvořák, Beneš, Saro, Zahradník, Páleníček, Kraut, proti Štolba, zdržel se
Vrbová, Kubelová
13) Projednání a schválení výběrového řízení na výstavbu kanalizace 3.etapa 3.stavby
k ţádosti o dotaci na tuto kanalizaci je třeba mít dodavatele stavby a podepsanou HS. Tato
stavba je do 20 milionů korun bez DPH můţeme vybírat z pěti i více oslovených firem.
Výběrové řízení navrhuji, aby zrealizovala JUDr. Vítková. ZO musí rozhodnout že:
a) Schvaluje výběrové řízení na výstavbu kanalizace 3.etapa 3.stavby
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 „ Výstavba kanalizace 3. etapa 3. stavby.“
h) Osloveny a projednány jsou tyto firmy:
1) Stavební firma Pazdera, Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim, IČO: 271 101 76, DIČ: CZ
271 101 76
2) VHS Benešov s.r.o., Černolesklá 1600, 256 13 Benešov, IČO: 475 358 65, DIČ: CZ
475 358 65
3) Petr Šach stavební, s.r.o., Dr.E.Beneše198, 257 51 Bystřice, IČO: 271 069 42
4) PROXIMA stavební společnost spol.s r.o., Křiţíkova 2107, 256 01 Benešov, IČO:
463 589 60
5) SYPOS-stavby s.r.o., U trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO: 616 830 43
Usnesení č. 62/2009: ZO rozhodlo a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na Výstavbu
kanalizace 3. etapa 3. stavby.“ a postupovat podle předem v tomto zápise projednaného a
odsouhlaseného scénáře.
Hlasování: všichni pro
14) Na ţádost občanů z Hrušova a okolí byla projednána moţnost autobusového
spoje od nádraţí ČD do Hrušova, ul. U Tunelu (modrý dům) a zpět.
Předpokládaný termín realizace – březen 2010 zatím zkušební 3 páry provozu
v pracovní dny, měsíční zálohová platba obce bude 2 265,-Kč, tj. 27 180,Kč/rok, 1 063 km/rok. Podmínkou spuštění zkušebního provozu je vybudování
zpevněné provizorní zastávky a další drobné úpravy v místě otáčení autobusu.
Usnesení č. 63/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje rozšíření autobusového spoje tak, jak bylo
navrţeno a v říjnu aţ listopadu 2010 se celá akce vyhodnotí.
Hlasování: všichni pro

15) Na základě přání a poptávky veřejnosti ohledně výstavby „Malé sakrální
stavby-Kapličky“v Senohrabech a na základě doporučení vzniklého výboru pro
realizaci tohoto záměru a na základě prezentací, přípravný výbor ţádá ZO o
projednání a schválení umístění a dání souhlasu s výstavbou tohoto kulturního
zařízení.
Usnesení č. 64/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje stavbu „Malé sakrální stavby-Kapličky“ tak,
jak bylo ZO prezentováno autorem projektu a zástupci přípravného výboru pro stavbu „Malé
sakrální stavby-Kapličky“v Senohrabech.
Hlasování: zdržel se Saro, ostatní pro
Přesné umístění stavby bude projednáno na příštím zasedání ZO. Stavba nebude financována
z rozpočtu obce (bude financována výhradně z přijatých dotací a darů občanů).

16) ZO bylo seznámeno s rozpočty na rok 2010 DSO (dobrovolný svazek obcí)
Malé Posázaví a Svazek obcí Ladův kraj. Rovněţ bylo seznámeno
s rozpočtovým výhledem DSO Malé Posázaví na roky 2011 a 2012.
K předloţeným návrhům rozpočtů nebylo připomínek a ZO je bere na vědomí.
Všechny tři rozpočty budou součástí tohoto zápisu.
17) Projednání a schválení ţádosti o dotaci na kanalizaci Višňovka.
Usnesení č. 65/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci ze Středočeského
kraje na rok 2010 na projekt „Kanalizace Višňovka“, zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena finanční prostředky přijmout.
Hlasování: zdržel se Vrbová, ostatní pro
18) Projednání a schválení ţádosti o dotaci na kanalizaci 3.etapa 3.stavby.
Usnesení č. 66/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci z MZem na rok 2010
na projekt „Kanalizace 3.etapa 3.stavby“, zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu
obce v daném roce a je připravena finanční prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro

19) Projednání a schválení ţádosti o dotaci „Vodácké tábořiště se sociálním
zázemím Baštírna“.
Usnesení č. 67/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou ROP
Střední Čechy na rok 2010 na projekt „Vodácké tábořiště se sociálním zázemím Baštírna“,
zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena
finanční prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro

20) Projednání a schválení ţádosti o dotaci „Stavební úpravy v základní škole
2.etapa“.
Usnesení č. 68/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou ze
Středočeského kraje na rok 2010 z dotačního titulu FROM a z ROPu Střední Čechy na rok
2010 na projekt „Stavební úpravy v základní škole 2. etapa“, zavazuje se ke spolufinancování
projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena finanční prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro

21) Projednání a schválení ţádosti o dotaci „Hasiči-GO hasičského auta Tatra nebo
nákup nové po GO“.
Usnesení č. 69/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou ze
Středočeského kraje na rok 2010 na projekt „Hasiči-GO hasičského auta Tatra nebo nákup
nové po GO“, zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je
připravena finanční prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro
22) Projednání a schválení ţádosti o dotaci na stavbu „Malá sakrální stavba-Kaplička“
a s tím spojené úpravy.

Usnesení č. 70/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou ze
Středočeského kraje na rok 2010 na projekt „Malá sakrální stavba-Kaplička“, zavazuje se
ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena finanční
prostředky přijmout.
Hlasování: zdržel se Saro, ostatní pro
Usnesení č. 71/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou
z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2010 na projekt „Malá sakrální stavba-Kaplička“,
zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena
finanční prostředky přijmout.
Hlasování: zdržel se Saro, ostatní pro

23) Projednání a schválení ţádosti o dotaci na rekonstrukci „Dětské hřiště na školní
zahradě“ a s tím spojené úpravy.

Usnesení č. 72/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou
z Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2010 na projekt „Dětské hřiště na školní zahradě“,
zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena
finanční prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro

24) Projednání a schválení ţádosti o dotaci na „Asfaltování a GO místních
komunikací po výstavbě kanalizace“ a s tím spojené úpravy.
Usnesení č. 73/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou ze
Středočeského kraje na rok 2010 na projekt „Asfaltování a GO místních komunikací po
výstavbě kanalizace“, zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce
a je připravena finanční prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro
25) Projednání a schválení ţádosti o dotaci na „Rekonstrukci stávajícího
víceúčelového hřiště z lomové výsivky na víceúčelové hřiště s umělým
povrchem“ a s tím spojené úpravy.
Usnesení č. 74/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti o dotaci vyhlášenou
Ministerstvem financí z programu 298220 na rok 2010 na projekt „Rekonstrukce stávajícího
víceúčelového hřiště z lomové výsivky na víceúčelové hřiště s umělým povrchem“, zavazuje
se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena finanční
prostředky přijmout.
Hlasování: všichni pro
26) Projednání a schválení ţádosti o grant v rámci projektu spolupráce KooMas
na „Statické zajištění 1. brány jádra hradu Zlenice“a její výdřevu, která bude,
kromě své prioritní statické funkce v první fázi slouţit jako vyhlídka pro
turisty a následně pak jako nástupní plošina pro plánovanou pěší lávku do jádra
hradu. Pokud výše uvedenou finanční podporu získáme, začne se v sezoně
2010 se stavbou a přípravou podkladů pro získání podpory na konzervaci
obytné věţe „donjonu“ a palácové místnosti jádra hradu, kde byly
identifikovány akutní havarijní stavy.
ROZPOČET Sdružení Zlenice – 2010
Statické zajištění brány - „Vyhlídka“
Grant KooMas + spoluúčast 350000,- + 101500,− v případě úspěchu grantu KooMas – 350.000 (Konzervace 1. brány jádra hradu + vyhlídka)
− ţádost na podporu obce Senohraby – 101.500 (spoluúčast na grantu KooMas 10% + 19%
DPH)
Usnesení č. 75/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje podání ţádosti z grantu KooMas vyhlášený
na rok 2010 na projekt „Statické zajištění 1. brány jádra hradu Zlenice“, zavazuje se ke
spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce a je připravena finanční prostředky
přijmout.
Hlasování: všichni pro

27) Projednání finančního příspěvku pro TJ Sokol Senohraby pro rok 2009, který
byl původně rozpočtován v celkové výši 80 000,- Kč, ale v důsledku finanční
krize a niţších daňových příjmů OÚ o cca 800 000,- Kč je navrhován finanční
příspěvek ve výši 60 000,- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů TJ.
Usnesení č. 76/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje poskytnout TJ Sokol Senohraby pro rok
2009 finanční příspěvek ve výši 60 000,- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů TJ po
předloţení účetní závěrky za rok 2008 a příslušných faktur k proplacení za rok 2009, dle
poţadavku účetní OÚ.
Hlasování: hlasování všichni pro

28) Starosta předkládá úpravu rozpočtu č.4 k 31.10.2009 – viz příloha rozpočtu.
Usnesení č. 77/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje úpravu rozpočtu obce č. 4 k 31. 10. 2009,
tak, jak byl předloţen a který je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: zdržel se vrbová, ostatní pro
29) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2010 i s jeho přílohami.
Usnesení č. 78/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje rozpočet obce na rok 2010 tak, jak byl
předloţen a který je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný
jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Hlasování: pro Dvořák, Beneš, Páleníček, Zahradník, Kubelová, Kraut, Saro, zdržel se
Štolba, proti Vrbová
30) Projednání a schválení jednorázového finančního příspěvku pro spolky obce
Senohraby z rozpočtu obce na rok 2010 v celkové výši 60 000,- Kč ( jedná se o
tyto spolky – TJ Sokol, Baráčníci, Zahrádkáři, Říční lázně, Hrad Zlenice,
Senohrabští důchodci – OÚ). Jaké účetní doklady spolek předloţí k vyplacení
příspěvku určí účetní OÚ. V případě potřeby vyšší částky na pokrytí
havarijních situací nebo jiných závaţných okolností si spolek (např. TJ Sokol)
písemně zaţádá u OÚ o mimořádnou finanční výpomoc a OÚ potažmo
zastupitelstvo obce svým usnesením rozhodne, jak se obdrţená ţádost
vyřeší. Podmínkou bude předloţení účetní závěrky za rok předcházející a
předloţení účetních dokladů dle poţadavku účetní OÚ.
Usnesení č. 79/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje pravidla pro poskytování příspěvků
senohrabským spolkům, jak byla navrţena.
Hlasování: zdržel se Vrbová, ostatní pro
31) Domov důchodců v Bystřanech zaţádal o finanční výpomoc ve prospěch
bývalé občanky Senohrab, pí Trojánkové Emilie z Druţstevní ulice 59. Je
navrhovaná částka 1 000,- Kč.

Usnesení č. 80/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje jednorázový finanční příspěvek 1000,- Kč
pro DD v Bystřanech.
Hlasování: všichni pro
30) Zastupitel Petr Štolba svým oznámením ze dne 16.11.2009 sděluje, ţe se
vzdává finančních náhrad za člena zastupitelstva obce. Finanční náhrad se
rovněţ vzdal zastupitel Jan Páleníček.
Usnesení č. 81/2009 : ZO rozhodlo a schvaluje rozhodnutí pana Štolby a pan Páleníčka
vzdát se finanční náhrady zastupitele obce.
Hlasování: všichni pro
31) Různé informace ZO
32) Diskuse.
33) Starosta popřál všem zastupitelům a přítomným občanům příjemné svátky vánoční,
bohatého ježíška a hodně zdraví a štěstí v roce 2010 pozval všechny na „Předvánoční
zpívání u zvoničky“ dne 19.12.2009 od 16,00 hodin s občerstvením od sponzorů, živou
hudbou a dobrou náladou, které pořádá společně OÚ se ZŠ.
Čistopis zápisu z veřejného zasedání ZO byl vyhotoven dne: 18.12.2009
Ověřovatelé zápisu:

Vladimír Dvořák

Milan Kraut

18.12.2009

18.12.2009

Ing.Jiří Zahradník
Starosta

