
Zápis č. 2/2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 5. 6. 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, Milan Kraut 

Omluveni: Michal Bílý 

Neomluveni: Ing. Jiří Zahradník 

 

 

 

1. Kontrola účasti. 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19:04 hodin.  

Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 7 členů 

zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. Dále sdělila, že průběh zasedání 

bude nahráván na záznamové zařízení. 

 

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 Koppera a pana Krauta.          

Usnesení č. 14/2018:  Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kopper a pan Kraut. 

Výsledek hlasování: 7 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 zřízení věcného břemene služebnosti – ČEZ Distribuce, a.s., - kNN Nad Stráněmi 

ppč. 67/40. 

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova 

s městem Říčany. 

6. Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace společnosti Tři, o.p.s., Čerčany 

(Hospic Dobrého pastýře). 

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů – akce „III/6031 Senohraby, ul. 

Hlavní“ – statické zajištění. 

8. Smlouva o smlouvě budoucí na bezplatné darování pozemku obci. 

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období. 

10. Zpráva kontrolního výboru. 

11. Spolufinancování dotace Sokol – zastínění sokolovny. 

12. Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2018 – 

kanalizace Hrušov. 

13. Přijetí dotace z MMR – Oprava místní komunikace ul. Školní. 

14. Úprava rozpočtu č. 2/2018. 

15. Žádost o převod prostředků ZŠ a MŠ Senohraby z rezervního fondu. 

16. Pojmenování nových ulic. 

17. Projekt Pošta partner. 

18. Různé. 

19. Diskuse. 



Usnesení č. 15/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

  

  4.    Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti –  ČEZ Distribuce, a.s., - kNN Nad Stráněmi  

         ppč. 67/40. 

Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., se týká již položených kabelů kNN, které zasahují do ulice Nad 

stráněmi.  

Usnesení č. 16/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-6013602/1 s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.  

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ Nerudova 

s městem Říčany. 

Do ZŠ Nerudova v Říčanech chodí ze Senohrab tři žáci. Město Říčany žádá o příspěvek na tyto 

žáky ve výši 3 325 Kč na žáka na školní rok 2017/2018, celkem jde o částku 9 975 Kč.  

Usnesení č. 17/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 

VS/00308/2018/OŠK o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka v ZŠ 

Nerudova s městem Říčany. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace společnosti Tři, o.p.s., Čerčany 

(Hospic Dobrého pastýře). 

Společnost Tři, o.p.s., která provozuje hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, požádala o poskytnutí 

příspěvku pro senohrabské občany, kterým poskytuje sociální služby, na rok 2018. Starostka 

navrhuje příspěvek ve stejné výši jako v loňském roce: 10 000 Kč. 

Usnesení č. 18/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč 

společnosti Tři, o.p.s., a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 1/2018 se společností 

Tři, o.p.s., se sídlem Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČ 18623433. 

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů – akce „III/6031 Senohraby, ul. 

Hlavní“ – statické zajištění. 

Jde o dodatek č. 1 ke smlouvě mezi obcí Senohraby a Středočeským krajem, která byla uzavřena 

v roce 2016, a týká se statického zajištění Hlavní ulice v zatáčce u pošty. Samotné statické 

zajištění financuje Středočeský kraj, chodník obec Senohraby. Rozpočtované náklady na chodník 

před vypsáním veřejné soutěže jsou 475 648,40 Kč.   

Usnesení č. 19/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 

veřejných zadavatelů číslo S-16600/DP/2016 „III/6031 Senohraby, ul. 

Hlavní“ se Středočeským krajem, IČ 70891095 zastoupený Krajskou 

správou a údržbou silnic Středočeského kraje, IČ 00066001 oba se 

sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5-Smíchov. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 



8.      Smlouva o smlouvě budoucí na bezplatné darování pozemku obci. 

Jde o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi manželi Š., kteří chtějí obci bezplatně 

darovat část svého pozemku ppč. 47/2, k.ú. Senohraby, o výměře 29 m2, která bude změněna na 

komunikaci.  

Usnesení č. 20/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi 

obcí Senohraby a manželi Š., oba bytem xxx o uzavření darovací 

smlouvy na bezplatný převod části „B“ pozemku ppč. 47/2 v k.ú. 

Senohraby o velikosti 29 m2 dle přiloženého geometrického plánu. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

9.      Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období. 

Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro další volební období. Jak je již 

tradicí měla předchozí zastupitelstva 9 členů a takto by to mělo pokračovat i nadále. 

Usnesení č. 21/2018:  Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů Zastupitelstva obce Senohraby 

pro volby do zastupitelstev obcí na 9 členů. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

10.    Zpráva kontrolního výboru. 

Dne 16. 5. 2018 proběhlo jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce, a to kontrola plnění 

usnesení přijatých zastupitelstvem obce, a to od zápisů č. 3/2017 po zápis č. 1/2018. Kontrolou 

bylo zjištěno, že většina usnesení byla splněna, několik jich trvá a jedno usnesení – projekt řešení 

dopravního značení v obci – nebylo pro jeho složitost v rámci dopravní obslužnosti v obci 

splněno. Příloha zápisu č. 2. 

         Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 

 

11.    Spolufinancování dotace Sokol – zastínění sokolovny. 

TJ Sokol Senohraby předložil obci žádost o spolufinancování obdržené dotace ve výši 25 % na 

zastínění sokolovny ze západní strany. Celkové náklady jsou ve výši 188 816 Kč, 

spolufinancování obce je ve výši 47 204 Kč. Realizace se předpokládá do října letošního roku. 

Usnesení č. 22/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování obdržené dotace Sokol 

Senohraby na projekt Instalace zastínění v tělocvičně ve výši 47 204 Kč. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

12.    Žádost o dotaci ze  Středočeského  Fondu  životního  prostředí a zemědělství  na  rok  2018 –  

         kanalizace Hrušov 

Starostka informovala, že se otevřel nový dotační titul z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a je možné požádat o dotaci na výstavbu 

kanalizace v Hrušově. 

Usnesení č. 23/2018:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2018 a 

schvaluje závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce Senohraby 

ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 



13.    Přijetí dotace z MMR – oprava místní komunikace ul. Školní. 

Starostka informovala, že byla MMR přislíbena dotace na akci oprava místní komunikace ve 

Školní ulici ve výši 1 mil. Je třeba dotaci přijmout a souhlasit s dofinancováním z rozpočtu obce 

ve výši 1 608 888 Kč.  

Usnesení č. 24/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace na opravu místní 

komunikace Školní ve výši 1 000 000 Kč a schvaluje závazek 

spolufinancování projektu z rozpočtu obce Senohraby ve výši 1 608 888 

Kč. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

14.    Úprava rozpočtu č. 2/2018. 

Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh úpravy rozpočtu č. 2/2018 - příloha 

zápisu č. 3. 

Celkové příjmy před úpravou rozpočtu č. 2/2018 činí: 16 693 542,00 Kč 

Celkové příjmy po úpravě rozpočtu č. 2/2018 činí:  16 873 816,39 Kč 

Celkové výdaje před úpravou rozpočtu č. 2/2018 činí: 18 859 902,00 Kč 

Celkové výdaje po úpravě rozpočtu č. 2/2018 činí:  19 035 232,00 Kč 

Usnesení č. 25/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2018.  

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

15.    Žádost o převod prostředků ZŠ a MŠ Senohraby z rezervního fondu. 

Ředitelka školy požádala o převod částky 70 000 Kč z rezervního fondu, kde je v současnosti 

naspořeno 560 000 Kč, do investičního fondu s tím, že částka bude použita na zakoupení nového 

nábytku do sborovny výměnou za starý, který již dosluhuje. Realizace bude během letních 

prázdnin. 

Usnesení č. 26/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje převod částky 70 000 Kč z rezervního 

fondu ZŠ a MŠ Senohraby do investičního fondu a následné čerpání za 

účelem pořízení nového vybavení sborovny. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

16.    Pojmenování nových ulic. 

Jde o lokalitu pod ulicí Nad Stráněmi, kde vyvstala potřeba pojmenovat tři nové ulice. Na výzvu 

v Senohrabské hlásce se sešlo několik návrhů občanů. Vybrány byly názvy, které odráží polohu 

nově pojmenovávaných ulic - příloha č. 4. 

Usnesení č. 27/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje názvy nových ulic dle přiložené mapky: 

ulice zelená – Nad Vávrákem, ulice červená – Slunečná a ulice modrá – 

Jižní. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

17.    Projekt Pošta partner. 

Starostka informovala o projektu České pošty, který se nazývá Pošta partner, a představili ji na 

obci její manažeři. Jde o projekt, díky kterému by se v menších obcích nemusely rušit ztrátové 

pošty. Česká pošta hledá partnera – obec, soukromník, který by poštu provozoval. Pošta zajistí 

vnitřní vybavení, zaškolení a poradenství, ostatní náklady – nájem a personální náklady by byly na 

spolupracujícím partnerovi. Obec nevlastní žádné prostory, kde by pošta mohla sídlit. Pošta 

v Senohrabech se zatím rušit nebude, ale výhledově musí dojít k popsané změně. 



Usnesení č. 28/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt Pošta partner a konstatuje, že 

obec nemůže vzhledem k nedostatku vhodných prostor poštu provozovat 

či nabídnout vhodné prostory k jejímu provozu. Je ochotna být 

nápomocna s hledáním vhodného provozovatele a otevřena jednání o 

možnosti finanční podpory projektu. 

Výsledek hlasování:   7 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

18.    Různé. 

1. Starostka informovala, že obci byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR uděleny znak a 

vlajka. V červnu budou slavnostně předány starostce a místostarostovi. Druhý 

nebo třetí víkend v září bude obecní slavnost, na které by občané Senohrab tuto 

významnou událost oslavili společně s výročím 100 let založení Československa. 

 

2. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 27. 6. 2018, na programu bude 

zejména schválení Účetní závěrky obce za rok 2017 a Závěrečného účtu obce za 

rok 2017. 

 

19.    Diskuse. 

V následné diskusi se objevilo několik různorodých témat:  

paní Vrbová:  ptala se na vydání výroční Senohrabské hlásky; 

pan S.:  poděkoval za podporu Sokola při přidělení dotace ze strany obce a představil tři 

akce k 100. výročí založení Sokola v Senohrabech: jednak slavnost s oceněním 

zasloužilých členů, dále postavení památníku v oblasti hřiště a také vydání 

památného přehledového časopisu. Současně informoval o projektu Modrá 

úsporám – podpora regionů dlouhodobě postižených suchem. 

 

Starostka odpověděla na veškeré dotazy; podněty a připomínkami se bude zabývat. 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20:10 hodin. 

 

Zapsal:   Mgr. H.O. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

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

        PhDr. Viktor Kopper v.r.     Milan Kraut v.r. 

 

 

 

 

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

Ing. Jana Svašková v.r. 

starostka obce 

 
 

 

 

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 12. 6. 2018   

 

Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 15. 6. 2018 


