
Zápis č. 5/2017 
 

z jednání zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 31. 10. 2017  

od 19 hodin v kongresovém sále EA Hotelového resortu SEN 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přítomni: Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír Dvořák, Václav Krebs, Milan Kraut, Jana Vrbová, 

Zbyněk Průša, Michal Bílý, PhDr. Viktor Kopper  

Omluveni: Ing. Jiří Zahradník 

Neomluveni: - 

 

 

1. Kontrola účasti. 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19:03 hodin.  

Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 8 členů 

zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. 

    

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   

Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní H. O.  

 

Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu paní Vrbovou a pana Dvořáka.           

Usnesení č. 01/04/2017: Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Vrbová a pan Dvořák.  

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

 

3. Program dnešního jednání zastupitelstva.  

1. Přivítání, kontrola účasti. 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu. 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 

4. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – hasiči. 

5. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na rok 2017 – Sokol. 

6. Rozšíření počtu členů školské rady. 

7. Výběrové řízení na akci Hrušov – vodovod + kanalizace. 

8. Záměr prodeje části obecního pozemku ppč. 338/41 v k.ú. Senohraby. 

9. Nabídka na odkup pozemků obcí – p. D. 

10. Nabídka na odkup pozemků obcí – p. J. 

11. Úprava rozpočtu č. 4/2017. 

12. Zpracování obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství. 

13. Návrh řešení sporu - manželé M. 

14. Různé. 

15. Diskuse. 

 

Usnesení č. 02/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

  

  4.    Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje – hasiči. 

SDH Senohraby obdrželo ze Středočeského kraje dotaci na nákup osobních ochranných 

prostředků, konkrétně na dýchací přístroje, a to ve výši 199 300 Kč. Předpokládá to dofinancování 



ze strany obce ve výši 10 520 Kč, takže celková částka je 209 820 Kč, a dále souhlas s přijetím 

dotace a uzavřením smlouvy. 

Usnesení č. 03/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje ve výši 199 300 Kč na vybavení jednotky SDH 

obce Senohraby a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace včetně 

dofinancování akce ve výši 10 520 Kč z rozpočtu obce.  

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

 

5. Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na rok 2017 – Sokol. 

TJ Sokol Senohraby podal žádost o podporu na rok 2017 ve výši 318 318 Kč, a to včetně příloh 

s výčtem jednotlivých položek. V rozpočtu obce je s touto částka počítáno, je nutné uzavřít 

veřejnoprávní smlouvu.  

Usnesení č. 04/05/2017: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace pro TJ Sokol 

Senohraby ve výši 318 318 Kč pro rok 2017 z rozpočtu obce.  

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

 

Usnesení č. 05/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 3/2017 s TJ Sokol Senohraby, 

IČ: 16554523.  

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

 

6. Rozšíření počtu členů školské rady. 

Z předchozího zasedání zastupitelstva i z jednání rodičů s obcí a školou vyplynul požadavek na 

rozšíření stávající školské rady. Rozšíření počtu členů školské rady v průběhu jejího funkčního 

období není ze zákona explicitně zakázáno. Školská rada by se tedy k 1. 1. 2018 rozšířila o 3 

zástupce: 1 za obec jako zřizovatele, 1 za žáky a 1 za pedagogy, celkem by měla 6 členů. Za obec 

je navrhována paní Jana Vrbová, ostatní členové budou zvoleni do konce roku 2017.  

Usnesení č. 06/05/2017: Zastupitelstvo obce souhlasí s rozšířením počtu členů stávající 

Školské rady ZŠ a MŠ Senohraby, okres Praha-východ, příspěvková 

organizace, IČ: 75033593 ze 3 na 6 (2 zástupci za zřizovatele, 2 

zástupci za žáky, 2 zástupci za  pedagogy) od 1. 1. 2018 a pověřuje 

ředitelku školy zorganizováním voleb pro 1 zástupce rodičů a 1 

zástupce školy pro nové členy rozšířené rady. Zároveň se tímto 

upravují počty zástupců ve volebním řádu školské rady.  

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

 

Usnesení č. 07/05/2017: Zastupitelstvo obce jmenuje druhým zástupcem za zřizovatele v nově 

rozšířené Školské radě ZŠ a MŠ Senohraby, okres Praha-východ, 

příspěvková organizace, paní Janu Vrbovou.  

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 proti  Průša se zdržel  

 

7. Výběrové řízení na akci Hrušov – vodovod + kanalizace. 

Po letech snažení se starostce podařilo, že stavba kanalizace a stavba vodovodu v Hrušově dostaly 

kladné stanovisko od Ministerstva zemědělství ČR. Do jara příštího roku je nutné dodat příslušné 

podklady včetně vysoutěžené firmy, která by stavby realizovala.  

Usnesení č. 08/05/2017: Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vypsáním výběrového řízení na 

zhotovitele akce „Hrušov – vodovod + kanalizace“ dle podmínek dotačních 

titulů ministerstva zemědělství. 

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 
 

8.      Záměr prodeje části obecního pozemku ppč. 338/41 v k.ú. Senohraby.   



Jde o část pozemku ppč. 338/41 o rozloze 35 m2 na Višňovce, o kterou projevila zájem majitelka 

sousedního pozemku pro parkování své a svého invalidního syna. Cena je stanovena na 1250 Kč 

za m2. 

Usnesení č. 09/05/2017: Zastupitelstvo obce vyjadřuje záměr prodeje části obecního 

pozemku ppč. 338/41 v k.ú. Senohraby dle návrhu geometrického 

plánu č. 1218-20/2017 geodetické kanceláře Ing. M. N. o výměře 35 

m2 za cenu 1250 Kč/m2. 

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

  

9.      Nabídka na odkup pozemků obcí – p. D. 

Jde o nabídku pana M. D., který navrhl obci odkoupení 3 pozemků u mostu o celkové výměře 647 

m2, na kterých má obec částečně deponium, za cenu 750 za m2, tj. celkem 485 250 Kč. Pozemky 

navazují na pozemky obce. 

Usnesení č. 010/05/2017: Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou pana M. D., Senohraby na 

odkup pozemků ppč. 156/3, 158/2 a 277/2 v k.ú Senohraby o celkové 

výměře 647 m2 obcí Senohraby za celkovou cenu 485 250 Kč (cena 

750 Kč za m2).  

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

 

10.    Nabídka na odkup pozemků obcí – p. J. 

Jde o nabídku pana P. J., který navrhl obci odkoupení 5 pozemků – parčík u bývalé samoobsluhy - 

za cenu 1250 Kč na m2, se kterou ZO nesouhlasí. ZO na minulém zasedání 13. 9. 2017 schválilo 

nabídku dle soudního odhadu ve výši 1 598 890 Kč a nadále ji potvrzuje. 

Usnesení č. 011/05/2017: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou pana Ing. P. J., Praha 

učiněnou prostřednictvím právního zástupce JUDr. L. K.  na odkup 

pozemků ppč. 409/20, 409/24, 409/25 a 409/34 a 568 v k.ú. Senohraby 

za cenu 1250 Kč za m2 a potvrzuje nabídku schválenou 

zastupitelstvem obce usnesením č.  06/04/2017 ze dne 13. 9. 2017. 

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

 

11.    Úprava rozpočtu č. 4/2017. 

Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh úpravy rozpočtu č. 4/2017 - příloha 

zápisu č. 2.  

Celkové příjmy před úpravou rozpočtu č. 4/2017 činí: 14 627 565,00 Kč 

Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č. 4/2017 činí:  16 095 743,56 Kč 

Celkové výdaje před úpravou rozpočtu č. 4/2017 činí: 17 727 565,00 Kč 

Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č. 4/2017 činí:  20 631 830,20 Kč 

Usnesení č. 012/05/2017: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje úpravu rozpočtu č. 

4/2017.  

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

 

12.    Zpracování obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání  alkoholických  nápojů  na  veřejném  

         prostranství. 

V Senohrabech je dlouholetý problém se skupinkami občanů, kteří na veřejných prostranstvích, 

zejména v okolí sokolovny či obchodů popíjí alkoholické nápoje a znečišťují okolí. Zástupci TJ 

Sokol předložili návrh vyhlášky obce o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích obce. Vyhláška musí být zpracována ve spolupráci s ministerstvem vnitra a byly by 

v ní zohledněny i různé akce pořádané obcí či místními spolky, kdy by byla konzumace alkoholu 

na veřejných prostranstvích povolena. 

Usnesení č. 013/05/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování obecně závazné 

vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích obce Senohraby a pověřuje starostku 

vypracováním znění vyhlášky ve spolupráci s Ministerstvem 

vnitra ČR.  



Výsledek hlasování:  8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

 

13.    Návrh řešení sporu - manželé M. 

Jde o spor manželů M. s obcí a majitelkou sousedních pozemků paní S. ohledně sjezdu z jejich 

pozemku na stranu k restauraci U Andělů. Po následné diskusi, ze které vyplynulo, že předmět 

sporu je již minulostí (M. vybudovali sjezd na opačné straně), navrhli zastupitelé jednat o 

možnosti finanční kompenzace M. za darovaný pozemek pro chodník.  

Usnesení č. 014/05/2017: Zastupitelstvo obce bude jednat s manželi M. o možnosti 

kompenzace za darovaný chodník a návrh řešení bude 

projednán na příštím zastupitelstvu v letošním roce. 

Výsledek hlasování:    8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

 

14.    Různé. 

         14.1    

Starostka: Od 24. do 26. 11. 2017 se koná víkendová výstava Pepy Hoffelnera Senohrabské 

panoptikum, aneb portréty sousedů tužkou a olejem. 

 V sobotu 2. 12. 2017 v 17 hodin se rozsvítí vánoční stromeček. 

 V pátek 8. 12. 2017 se koná každoroční setkání seniorů. 

14.2    

Pan Bílý: V neděli 17. 12. 2017 se bude u hasičárny rozdávat Betlémské světlo. 

 

15.    Diskuse. 

V následné diskusi se objevilo několik různorodých témat:  

pan S.: poděkování za dotace pro TJ Sokol a fotbalisty; přesuny kontejnerů do ulice Svahová; péče 

majitele pana J. o parčík – spadlý strom;  

pan S.: vyasfaltování balenou části ulice U nádržky; sekání trávy v této ulici; úprava povrchu 

parkoviště u nádraží; parkování u hasičárny; možnost pobytu dětí v senohrabské MŠ během 

prázdnin;  

paní M.: buzení od zásobování; zabezpečení propanbutanových lahví před obchodem; 

pan Š.: chybějící kontejner na plasty u kanálu; poděkování za řešení ohledně situace se školskou 

radou; zaznamenávání diskusí do zápisů z veřejného zasedání zastupitelstva obce; 

paní Z.: letní provoz senohrabské MŠ a případné propojení s MŠ z okolních obcí, např. 

s Mirošovicemi; 

pan Š.: propadá se chodník u Šmejkalů. 

   

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce v 21:06 hodin. 

 

Zapsal:   Mgr. H. O. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

----------------------------------------   ----------------------------------------   

        Jana Vrbová v.r.             PhDr. Vladimír Dvořák v.r. 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Ing. Jana Svašková v.r. 

starostka obce 

 
 



 

 

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 6. 11. 2017  

 

Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 6. 11. 2017 


