
Zápis č. 5/2018 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 2. 11. 2018  

od 19 hodin v kongresovém sále EA Hotelového resortu SEN 

 

Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Anna Voňavková, Milan Kraut, Michal Bílý, Jan 

Beneš, Alexandra Kloužková, Lucie Pancířová 

Omluveni: Radek Skořepa 

Neomluveni: - 

 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva. 

Zasedání Zastupitelstva obce Senohraby zahájila v 19:00 hodin dosavadní starostka obce Jana 

Svašková jako předsedající. Představila nově zvolené členy zastupitelstva obce vzešlé z výsledků 

komunálních voleb. V příštích letech budou naši obec zastupovat:  

za Sdružení občanů pro Senohraby: Jana Svašková, Vladimír Dvořák a Anna Voňavková 

za Hasiče Senohraby: Milan Kraut, Michal Bílý a Jan Beneš 

za TJ Sokol Senohraby: Alexandra Kloužková, Lucie Pancířová a Radek Skořepa (omluven). 

Předsedající konstatovala, že jako v minulých letech má zastupitelstvo 9 členů, dnes je přítomno 8 

členů, zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. Dále sdělila, že je pořizován zvukový záznam, 

který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce. 

 

 

1. Slib zvolených členů zastupitelstva. 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva obce 

ke složení slibu a přečetla slib, jak je uveden v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost 

České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Poté vyzvala přítomné 

členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „Slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva obce neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. Poté bylo 

zastupitelům předáno osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce. Zastupitel Radek Skořepa, který 

je omluven, bude skládat slib na dalším zasedání zastupitelstva.  

 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   

Předsedající navrhla na zapisovatelku zápisu H.O. a ověřovateli zápisu Michala Bílého a 

Vladimíra Dvořáka.  

Usnesení č. 48/2018:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje ověřovateli zápisu pana Bílého a 

pana Dvořáka. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.  

1. Slib zvolených členů zastupitelstva. 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu. 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 

4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů. 

5. Určení počtu místostarostů a funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě 

uvolnění v souladu s § 71 zákona o obcích. 

6. Volba starosty obce. 

7. Volba místostarosty/ů obce. 

8. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 



9. Volba předsedy a členů finančního výboru. 

10. Volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 

12. Volba určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce. 

13. Různé. 

14. Diskuse. 

 

Návrh na doplnění programu: 

Lucie Pancířová: Doplnit bod, ve kterém se bude hlasovat o neuvolněném starostovi a 

neuvolněném místostarostovi. Předsedající vysvětlila, že toto bude součástí bodu 5. 

 

Usnesení č. 49/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje navržený program jednání. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

  

 

  4.    Určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů. 

Předsedající navrhla, aby tak jako v minulých letech byl starosta i místostarosta voleni veřejným 

hlasováním. Jiné návrhy nebyly podány. 

Usnesení č. 50/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty.  

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

5. Určení počtu místostarostů a funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněni v souladu s § 71 zákona o obcích. 

Předsedající navrhla, aby v tomto volebním období měla obec jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly podány. 

Usnesení č. 51/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhla, aby funkce starosty byla v souladu s § 84 vykonávána tak jako v minulých 

letech jako uvolněná.  

Další návrh: 

Alexandra Kloužková navrhuje, aby funkce starosty byla vykonávána jako neuvolněná. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Senohraby určuje, aby funkce starosty byla 

vykonávaná jako neuvolněná. 

Výsledek hlasování: 2 hlasy pro: Kloužková, Pancířová  

6 hlasů proti: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

0 se zdržel  

Toto usnesení nebylo schváleno. 

 

Usnesení č. 52/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby určuje, aby byla funkce starosty v souladu 

s § 84 zákona o obcích vykonávána jako uvolněná. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

2 hlasy proti: Kloužková, Pancířová  

0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Předsedající dále navrhla, aby funkce místostarosty byla jako v minulém období vykonávána jako 

uvolněná.  

Další návrh: 



Lucie Pancířová navrhuje, aby funkce místostarosty byla vykonávána jako neuvolněná. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce určuje, aby funkce místostarosty v souladu s § 84 

zákona o obcích byla vykonávaná jako neuvolněná. 

Výsledek hlasování: 2 hlasy pro: Kloužková, Pancířová  

6 hlasů proti: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

0 se zdržel  

Toto usnesení nebylo schváleno. 

 

Usnesení č. 53/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby určuje, aby byla funkce místostarosty 

v souladu s § 84 zákona o obcích vykonávána jako uvolněná. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

2 hlasy proti: Kloužková, Pancířová  

0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 
 

 

6. Volba starosty obce. 

Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.  

Vladimír Dvořák za Sdružení občanů pro Senohraby navrhl na funkci starostky Janu Svaškovou, 

která dostala v komunálních volbách nejvyšší počet hlasů, stejně jako Sdružení občanů pro 

Senohraby, a funkci starostky v minulém volebním období vykonávala naplno. Jiné návrhy nebyly 

podány. 

Usnesení č. 54/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby volí starostkou paní Janu Svaškovou. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

1 hlas proti: Kloužková  

1 hlas se zdržel: Pancířová  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Nově zvolená starostka poděkovala za důvěru a podporu jak občanům, tak zde přítomným 

zastupitelům. 

 

 

7. Volby místostarosty obce. 

Starostka vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhů na funkci místostarosty.  

Michal Bílý navrhl za Hasiče Senohraby na funkci místostarosty Milana Krauta, aby pokračoval 

v rozdělané práci, kterou je třeba dokončit. Jiné návrhy nebyly podány. 

Usnesení č. 55/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby volí místostarostou pana Milana Krauta. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

0 proti 

2 hlasy se zdržel: Kloužková, Pancířová  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Nově zvolený místostarosta přítomným poděkoval. 

 

 

8.      Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

Starostka informovala, že obec má podle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích 

povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor. Počet členů každého výboru musí být lichý, každý 

musí mít nejméně 3 členy. Členy výboru mohou být zastupitelé i jiné osoby, předsedou výboru 

musí být člen zastupitelstva. Starosta ani místostarosta členy výborů být nemohou. Starostka 

navrhuje, aby finanční výbor a kontrolní výbor měly tak jako v minulých letech každý po pěti 

členech, a to včetně předsedy. Jiné návrhy nebyly podány. 

Usnesení č. 56/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 

Oba výbory budou pětičlenné. 



Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

9.      Volba předsedy a členů finančního výboru. 

Starostka navrhla na funkci předsedy finančního výboru Vladimíra Dvořáka, který tuto funkci 

vykonával v minulém období, finance vystudoval, rozumí jim a je znalý celé problematiky.  

Další návrhy: 

Lucie Pancířová navrhla Alexandru Kloužkovou, která má také zkušenosti.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedkyní finančního výboru paní Alexandru 

Kloužkovou. 

Výsledek hlasování: 1 hlas pro: Pancířová  

6 hlasů proti: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

1 hlas se zdržel: Kloužková 

Toto usnesení nebylo schváleno. 

 

Usnesení č. 57/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedou finančního výboru pana 

Vladimíra Dvořáka. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

2 hlasy proti: Kloužková, Pancířová  

0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Starostka navrhla zvolit za členy finančního výboru Michala Bílého, Annu Voňavkovou, M. Č. a 

M. M. 

Další návrh:  

Alexandra Kloužková navrhla Lucii Pancířovou. 

Usnesení č. 58/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby volí tyto členy finančního výboru: 

Michala Bílého, Annu Voňavkovou, M. Č. a M. M. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

2 hlasy proti: Kloužková, Pancířová  

0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

10.    Volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

Starostka vyzvala k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

Alexandra Kloužková navrhla Lucii Pancířovou. Jiné návrhy nebyly podány. 

Usnesení č. 59/2018:  Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedkyní kontrolního výboru paní 

Lucii Pancířovou.  

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Starostka navrhla zvolit za členy kontrolního výboru Jana Beneše, V. K. a P. H. 

Další návrh:  

Alexandra Kloužková navrhla Z. P., který byl členem v minulém období, a F. Č., který má právní 

vzdělání. 

Usnesení č. 60/2018: Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru pana Jana Beneše, 

pana V. K. a pana P. H. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

2 hlasy proti: Kloužková, Pancířová  

0 se zdržel  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 



Usnesení č. 61/2018: Zastupitelstvo obce volí za člena kontrolního výboru pana Z. P. 

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

11.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 

Starostka informovala, že odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce se určují podle § 72 a 

§ 84 zákona o obcích a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

Usnesení č. 62/2018:  Zastupitelstvo obce Senohraby stanoví, aby neuvolněným členům 

zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích a nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků v platném znění, poskytována měsíční odměna 

v maximální výši dle tohoto nařízení. V souladu s § 77 a § 84 zákona o 

obcích zastupitelstvo stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se 

poskytne odměna jako součet maximálních odměn stanovených pro 

jednotlivé funkce, a dále stanoví, že odměna bude náležet ode dne, kdy 

byl člen zastupitelstva do funkce jmenován. V případě nastoupení 

náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro: Svašková, Dvořák, Voňavková, Kraut, Bílý, Beneš  

0 proti 

2 hlasy se zdržely: Kloužková, Pancířová  

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

Starostka informovala, že pokud se někdo chce odměny vzdát, učiní tak písemným prohlášením, 

které podá na Obecním úřadu Senohraby. 

 

 

12.     Volba určeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce. 

Starostka informovala, že je třeba zvolit zastupitele, který bude určen pro pořizování územního 

plánu. Z důvodu kontinuity a nutnosti komunikovat s pořizovatelem územního plánu i Krajským 

úřadem Středočeského kraje je třeba, aby pokračoval stejný zastupitel jako v minulém období, 

tedy starostka obce. Jiné návrhy nebyly podány. 

Usnesení č. 63/2018:  Zastupitelstvo obce Senohraby volí určenou zastupitelkou pro pořizování 

územního plánu obce starostku Janu Svaškovou.  

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

13.    Různé. 

1. ČEZ přípojka kNN k budoucímu RD v ulici Krátká – zasíťování pozemku 
Jde o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby v ulici 

Krátká, resp, v místní komunikaci ppč. 134/16 a ppč. 33/11 ve vlastnictví obce. 

Usnesení č. 64/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-6014855/VB/2 – 

Senohraby, Krátká, p.č. 33/4, kNN.  

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

2. Havarijní událost – nepojízdnost a nutnost opravy hasičského vozu Tatra 

Hasičský vůz Tatra se stal nepojízdným v důsledku poruchy zadní nápravy vozu. Pro zachování 

výjezdů pro naši obec i sousední obec Mirošovice je nutné vůz opravit, částka 170 000 Kč bude 

čerpána z rezerv obce. 



Usnesení č. 65/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání částky 170 000 Kč z rozpočtu obce 

Senohraby z roku 2018, a to z rezerv obce v paragrafu 6171 Činnost 

místní správy na opravu hasičského vozu Tatra. 

Výsledek hlasování:   8 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo schváleno. 

 

 

13.    Diskuse. 

V diskusi vystoupili: Alexandra Kloužková, P. B. a F. K. 

 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hodin. 

 

 

Zapsal: H. O. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

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

                Michal Bílý v.r.                                                     Vladimír Dvořák v.r. 

 

 

 

 

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

Jana Svašková v.r. 

starostka obce 

 
 

 

 

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 9. 11. 2018  

 

Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 9. 11. 2018  


