Zápis č. 4/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 24. 9. 2018
od 19 hodin v kongresovém sále EA Hotelového resortu SEN
Přítomni:

Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír Dvořák, Václav Krebs, Jana Vrbová, Zbyněk Průša,
PhDr. Viktor Kopper, Michal Bílý, Milan Kraut

Omluveni:
Neomluveni: Ing. Jiří Zahradník

1.

Kontrola účasti.
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19:00 hodin.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 8 členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. Dále sdělila, že je pořizován
zvukový záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce.

2.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní H. O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu pana Dvořáka a paní Vrbovou.
Usnesení č. 38/2018: Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Dvořák a paní Vrbová.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

3.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
1. Přivítání, kontrola účasti.
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva nájemní
s Lesy České republiky, s.p., - kanalizace a vodovod Hrušov.
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s TJ
Sokol Senohraby – kNN.
6. Žádost TJ Sokol Senohraby o příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 s TJ Sokol Senohraby.
7. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018 a č. 5/2018 na nepřijaté dítě do MŠ
Senohraby.
8. Žádost o převod prostředků ZŠ a MŠ Senohraby z rezervního fondu.
9. Volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Senohraby.
10. Sbírka na pomoc zadlužené obci Prameny.
11. Úprava rozpočtu č. 3/2018.
12. Různé.
13. Diskuse.
Usnesení č. 39/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

4.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva nájemní s Lesy
České republiky, s.p., - kanalizace a vodovod Hrušov.
Smlouva uzavíraná s Lesy ČR, s.p., v souvislosti se stavbou vodovodu a kanalizace v Hrušově,
týká se dvou pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., ppč. 450/2 a 454/6, k.ú. Senohraby.

Usnesení č. 40/2018:

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti a smlouva nájemní na pozemky ppč. 450/2
a 454/6 v k.ú. Senohraby mezi obcí Senohraby a společností Lesy České
republika, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s TJ
Sokol Senohraby.
Smlouva uzavíraná s TJ Sokol Senohraby v souvislosti se stavbou osvětlení volejbalového hřiště,
týká se dvou pozemků ve vlastnictví obce, ppč. 354/5 a 354/19, k.ú. Senohraby.
Usnesení č. 41/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby „Osvětlení
volejbalového hřiště“ na pozemcích obce ppč. 354/5 a 354/19, k.ú.
Senohraby, mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby, se sídlem U
Hřiště 272, 251 66 Senohraby, IČ: 16554523.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

6.

Žádost TJ Sokol Senohraby o příspěvek z rozpočtu obce pro rok 2018 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 s TJ Sokol Senohraby.
TJ Sokol Senohraby podal žádost o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2018 ve výši 300 000 Kč, a
to včetně příloh s výčtem jednotlivých položek. V rozpočtu obce je s touto částkou počítáno, je
nutné uzavřít veřejnoprávní smlouvu.
Usnesení č. 42/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost TJ Sokol Senohraby o
příspěvek ve výši 300 000 Kč z rozpočtu obce pro rok 2018 a schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby č.
3/2018 mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby, se sídlem U Hřiště
272, 251 66 Senohraby, IČ: 16554523.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

7.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018 a č. 5/2018 na nepřijaté dítě do MŠ
Senohraby.
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Senohraby z 27. 6. 2018 a vyhlášeného dotačního
programu obce si podaly dvě žadatelky žádost o dotaci z rozpočtu obce na nepřijaté dítě do MŠ
Senohraby pro školní rok 2018/2019 a po dobu 10 měsíců.
Usnesení č. 43/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 4/2018 mezi obcí Senohraby a paní
B. M. a smlouvu č. 5/2018 mezi obcí Senohraby a paní L. P.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

8.

Žádost o převod prostředků ZŠ a MŠ Senohraby z rezervního fondu.
Žádost ředitelky školy o čerpání financí z rezervního fondu ZŠ A MŠ Senohraby, ze kterých
budou hrazeny dokončovací práce a dále náklady spojené s realizací projektu IROP. Dále jde o
žádost o předfinancování částky 1 mil. Kč obcí Senohraby na projekt IROP na nevyhovující
prostory pro výuku odborných předmětů a modernizaci počítačového vybavení. Po získání a
vyúčtování dotace se tato částka obci vrátí.
Usnesení č. 44/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 20 000 Kč na dokončovací
práce a částky 55 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vedením a
realizací projektu IROP – rozšíření kapacit a technického vybavení
základních škol II. z rezervního fondu školy. Obec Senohraby dále

souhlasí s předfinancováním projektu IROP z rozpočtu obce pro rok
2019 ve výši 1 000 000 Kč.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
9.

Volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Senohraby.
Jde o nový volební řád školské rady při ZŠ a MŠ Senohraby vypracovaný v souladu se školským
zákonem, upřesňující průběh voleb a doplněn o možnost rozšíření školské rady.
Usnesení č. 45/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje volební řád školské rady při Základní škole
a Mateřské škole Senohraby okres Praha východ příspěvkové organizaci
se sídlem Školní 27, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

10.

Sbírka na pomoc zadlužené obci Prameny.
Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo solidární sbírku na pomoc nejzadluženější obci v ČR,
obci Prameny (dluh cca 60 mil. Kč, příjmy obce kolem 2 mil. Kč ročně). Cílem sbírky je pomoci
malé vesnici, která se dostala do neřešitelné situace kvůli krachu projektu na výstavbu stáčírny
minerální vody. Dluh již postupně 10 let splácí, ale nemá šanci jej zvládnout sama. Záštitu nad
sbírkou převzal předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček.
Usnesení č. 46/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje částku 11 000 Kč jako finanční příspěvek
do celostátní sbírky na pomoc zadlužené obci Prameny.
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro (Svašková, Kraut, Kopper, Vrbová, Krebs)
3 hlasy proti (Dvořák, Průša, Bílý)
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

11.

Úprava rozpočtu č. 3/2018.
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh úpravy rozpočtu č. 3/2018 - příloha
zápisu č. 2.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu č. 3/2018 činí:
16 876 316,39 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č. 3/2018 činí:
17 522 040,19 Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu č. 3/2018 činí:
19 035 232,00 Kč
Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č. 3/2018 činí:
19 476 608,80 Kč
Usnesení č. 47/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 3/2018.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

12.

Různé.
1. Starostka tlumočila poděkování pana V. K. všem, kdo se podíleli na organizaci dle něj zdařilé
slavnosti u příležitosti udělení obecních symbolů a také všem účinkujícím.
2. Starostka poděkovala všem zastupitelům obce za práci, kterou po 4 roky vykonávali pro obec
ve svém volném čase.

13.

Diskuse.
1. Paní Jana Vrbová a starostka informovaly o stavu zpracování nového územního plánu a o
způsobu, jak se budou podávat připomínky.
2. Starostka informovala, že Rada kraje navrhla podpořit žádost o dotaci na akci „Senohraby –
oslavy udělení obecních symbolů“ částkou 90 000 Kč, a to z fondu hejtmana Středočeského kraje.
3. Starostka na výzvu pana Viktora Koppera informovala o jednáních ohledně udržení pošty
v Senohrabech, kdy je nutné najít nové vhodnější prostory a provozovatele pobočky. Od července

vede aktivní jednání se SŽDC, majitelem nádražní budovy, případnou zájemkyní o provozování
pobočky Pošty Partner a Českou poštou o tom, že by byla pošta umístěna v budově výpravny
Českých drah na senohrabském nádraží.
4. Pan S. upozornil na roztékající se asfalt na některých komunikacích, dále na zaplněné
parkoviště auty rodičů a učitelů za hasičským domem, kde dle něj nemohou zaparkovat hasiči při
zásahu. Na jeho otázku ohledně výhledu uzavřené restaurace a obchodu U Andělů starostka
sdělila, že majitelka nemovitosti činí kroky k tomu, aby se objekt otevřel a našel nový nájemce.
5. Paní F. se ptala na možný převod pozemků v ulici Rekreační od soukromých majitelů na obec,
sama začala v této věci obcházet současné majitele, a dále na možnost vybudování chybějící
kanalizace. Starostka sdělila, že pokud by byl dostatečný zájem, zpracoval by se projekt na
zasíťování, další je otázka financí. Převod pozemků v ulici Rekreační na obec je možný formou
bezplatného daru s tím, že převod a zaměření hradí obec.
6. Pana K. zajímalo vytýčení kolíky ve Svahové ulici. Starostka sdělila, že jde o vyměření
komunikace v souvislosti s převodem pozemku a sousedních pozemků na nového majitele
sousední nemovitosti. Na možnosti průjezdu a průchodu se nic nemění.
7. Pan Viktor Kopper poděkoval jménem zastupitelů starostce za konstruktivní spolupráci se
zastupiteli a za to, že vedla zastupitelstvo tak, že plnilo to, co plnit má, a místostarostovi za řešení
problémů v terénu a stálé obchůzky obce.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20:08 hodin.
Zapsal: Mgr. H. O.
Ověřovatelé zápisu:

---------------------------------------PhDr. Vladimír Dvořák v.r.

---------------------------------------Jana Vrbová v.r.

---------------------------------------Ing. Jana Svašková v.r.
starostka obce

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 2. 10. 2018
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 2. 10. 2018

