
Zápis č. 4/2022 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 24. 10. 2022  
od 18 hodin v sále restaurace U Andělů, Hlavní č.p. 19, Senohraby 

 
Přítomni: Helena Pechlátová, Václav Podaný, Pavel Kohout, Lucie Pancířová, Radek Skořepa, Alexandra 

Kloužková, Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut 
Omluveni: - 
Neomluveni: - 
 

 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva. 

Zasedání Zastupitelstva obce Senohraby zahájila v 18:02 hodin dosavadní starostka obce Jana Svašková 
jako předsedající. Představila nově zvolené zastupitele obce vzešlé z výsledků komunálních voleb. 
V příštích letech budou naši obec zastupovat:  
za volební stranu Senohraby DOHROMADY: Helena Pechlátová, Pavel Kohout a Václav Podaný  
za volební stranu TJ Sokol Senohraby: Lucie Pancířová, Alexandra Kloužková a Radek Skořepa 
za volební stranu Sdružení občanů pro Senohraby: Jana Svašková a Vladimír Dvořák  
za volební stranu Hasiče Senohraby: Milan Kraut 
Předsedající konstatovala, že jako v minulých letech má zastupitelstvo 9 členů, dnes je přítomno všech 9 
členů, zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné. Dále sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který 
bude následně vyvěšen na webových stránkách obce (https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-
zastupitelstva-2/). 
 

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. Zastupitelům bylo předáno osvědčení o zvolení do zastupitelstva 
obce.  
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   
Předsedající určila na zapisovatelku zápisu H.O. a ověřovateli zápisu Václava Podaného a Vladimíra 
Dvořáka.  
Usnesení č. 53/2022:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje ověřovateli zápisu pana Podaného a 

pana Dvořáka. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
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. Zřízení výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 



12. Určení počtu členů výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 
13. Volba předsedy a členů výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce. 
15. Žádost ZŠ Senohraby o čerpání z rezervního fondu školy. 
16. Různé. 
17. Diskuse. 
 
Návrhy na doplnění programu: 
Zastupitelka Pechlátová navrhuje doplnit bod s volbou určeného zástupce pro územní plánování a dále 
doplnit bod s volbou zástupců zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Senohraby.  
Předsedající navrhla nový bod 16. Volba určeného zástupce pro územní plánování, bod 17. Různé, bod 18. 
Diskuse. U návrhu volby nových zástupců zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Senohraby sdělila, že dle 
volebního řádu je volební období 3leté a končí v příštím roce. Nová volba není třeba. 
 
Usnesení č. 54/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje navržený program jednání doplněný o 

bod číslo 16. Volba určeného zástupce pro územní plánování, bod 17. Různé, 
bod 18. Diskuse. Ostatní body zůstávají beze změny.  

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
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. 55/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty či starostky a místostarostky.  
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
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. 56/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby schválilo zvolení jednoho místostarosty/ky. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhla, aby funkce starosty/ky byla v souladu s § 84 vykonávána jako uvolněná. Jiné návrhy 
nebyly podány. 
Usnesení č. 57/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby určuje, aby byla funkce starosty/ky v souladu s 

§ 84 zákona o obcích vykonávána jako uvolněná. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Předsedající dále navrhla, aby funkce místostarosty/ky byla vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy 
nebyly podány. 
Usnesení č. 58/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby určuje, aby byla funkce místostarosty/ky 

v souladu s § 84 zákona o obcích vykonávána jako neuvolněná. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 

6. Volba starosty obce. 
Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty/ky.  
Zastupitel Kohout za Senohraby DOHROMADY navrhl na funkci starostky paní Helenu Pechlátovou. Jiné 
návrhy nebyly podány. 
Usnesení č. 59/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí starostkou obce paní Helenu Pechlátovou. 
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (Pechlátová, Kohout, Podaný, Kloužková, Pancířová, Skořepa)  



2 hlasy proti (Svašková, Dvořák)  
1 hlas se zdržel (Kraut)  

Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Nově zvolená starostka poděkovala za podporu a důvěru, představila priority pro následující volební 
období a ujala se vedení zasedání zastupitelstva obce. 
 

7. Volby místostarosty obce. 
Starostka navrhla na funkci místostarostky Lucii Pancířovou. Jiné návrhy nebyly podány. 
Usnesení č. 60/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí místostarostkou paní Lucii Pancířovou. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (Pechlátová, Kohout, Podaný, Kloužková, Pancířová, Skořepa, 

Kraut)  
2 hlasy proti (Svašková, Dvořák)  
0 hlasů se zdrželo  

Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Nově zvolená místostarostka přítomným poděkovala. 
 

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. 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. 61/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 

výbory budou pětičlenné. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
9.        Volba předsedy a členů finančního výboru. 

Starostka navrhla na funkci předsedkyně finančního výboru Alexandru Kloužkovou. Jiné návrhy nebyly 
podány. 
Usnesení č. 62/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedkyní finančního výboru paní 

Alexandru Kloužkovou. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro (Pechlátová, Kohout, Podaný, Kloužková, Pancířová, Skořepa, 

Kraut)  
2 hlasy proti (Svašková, Dvořák)  
0 hlasy se zdrželo  

Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Starostka navrhla zvolit za členy finančního výboru pana Michala Bílého, pana Pavla Kohouta, pana 
Roberta Piffla a pana Michala Kučabu. Jiné návrhy nebyly podány. 
 
Usnesení č. 63/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena finančního výboru pana Michala 

Bílého. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 64/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena finančního výboru pana Pavla 

Kohouta. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
Usnesení č. 65/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena finančního výboru Michala Kučabu. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
 



Usnesení č. 66/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena finančního výboru Roberta Piffla. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
10.    Volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

Starostka navrhla na funkci předsedkyně kontrolního výboru Janu Svaškovou. Jiné návrhy nebyly podány. 
Usnesení č. 67/2022:  Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedkyní kontrolního výboru paní Janu 

Svaškovou.  
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
  
Starostka navrhla zvolit za členy kontrolního výboru pana Jana Hanzla, Zbyňka Průšu, Pavla Fuksu a Annu 
Štůlovou. Jiné návrhy nebyly podány. 
 
Usnesení č. 68/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena kontrolního výboru pana Jana 

Hanzla. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 69/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena kontrolního výboru pana Zbyňka 

Průšu. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
Usnesení č. 70/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena kontrolního výboru pana Pavla 

Fuksu. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
Usnesení č. 71/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena kontrolního výboru paní Annu 

Štůlovou. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
11.      Zřízení výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 

Starostka navrhla zřízení výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 
Usnesení č. 72/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby zřizuje výbor pro územní rozvoj, územní plán a 

životní prostředí. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
12.     Určení počtu členů Výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 

Starostka navrhuje, aby měl výbor pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí pět členů, a to 
včetně předsedy. Jiné návrhy nebyly podány. 
Usnesení č. 73/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby stanovuje výbor pro územní rozvoj, územní plán 

a životní prostředí jako pětičlenný. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
13.      Volba předsedy a členů výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 

Starostka  navrhla na funkci  předsedy  výboru pro  územní rozvoj,  územní  plán a životní  prostředí  pana  
Václava Podaného. Jiné návrhy nebyly podány. 
Usnesení č. 74/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí předsedou výboru pro územní rozvoj, 

územní plán a životní prostředí pana Václava Podaného. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 



 
 
Starostka navrhla zvolit za členy výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí pana Martina 
Brože, paní Julii Tóbikovou, pana Lukáše Künzela a pana Radka Skořepu. Jiné návrhy nebyly podány. 
 
Usnesení č. 75/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena výboru pro územní rozvoj, územní 

plán a životní prostředí pana Martina Brože. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 76/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena výboru pro územní rozvoj, územní 

plán a životní prostředí paní Julii Tóbikovou. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 77/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena výboru pro územní rozvoj, územní 

plán a životní prostředí pana Lukáše Künzela. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 
Usnesení č. 78/2022: Zastupitelstvo obce Senohraby volí za člena výboru pro územní rozvoj, územní 

plán a životní prostředí pana Radka Skořepu. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
14.     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. 338/2019 Sb., a dále informovala, že pokud se někdo chce 
odměny vzdát, může tak učinit písemným prohlášením, které podá na Obecním úřadu Senohraby. 
Usnesení č. 79/2022:  Zastupitelstvo obce Senohraby stanoví, aby neuvolněným členům 

zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích a nařízení vlády č. 
338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., 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 poskytuje 
odměna jako součet maximálních odměn stanovené pro jednotlivé funkce, a 
dále stanoví, že odměna bude náležet ode dne, kdy člen zastupitelstva složil 
slib. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 
náležet ode dne složení slibu. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro (Pechlátová, Podaný, Kloužková, Pancířová, Skořepa, Kraut, 
Svašková, Dvořák)  
0 hlasů proti  
1 hlas se zdržel (Kohout) 

Toto usnesení bylo schváleno. 
 

15.     Žádost ZŠ Senohraby o čerpání z rezervního fondu školy. 
ZŠ a MŠ Senohraby požádala o uvolnění 200 000 Kč z rezervního fondu školy na předfinancování školních 
asistentů v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský.  
Usnesení č. 80/2022:  Zastupitelstvo obce Senohraby souhlasí s čerpáním částky 200 000 Kč 

z rezervního fondu školy na předfinancování školních asistentů v rámci 
Operačního programu Jan Ámos Komenský a jeho převod na dotační účet školy.  

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 

 
 
 



16.     Volba určeného zastupitele pro územní plánování. 
Starostka informovala, že je třeba zvolit zastupitele, který bude určen pro spolupráci s pořizovatelem pro 
pořizování územně plánovací dokumentace. Navrhuje, aby to byla starostka obce. Jiné návrhy nebyly 
podány. 
Usnesení č. 81/2022:  Zastupitelstvo obce Senohraby stanovuje starostku Helenu Pechlátovou 

určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně 
plánovací dokumentace pro obec Senohraby a ve smyslu dotčených ustanovení 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdrželo 
Toto usnesení bylo schváleno. 
 

17.      Různé. 
- Zastupitelka Svašková informovala, že koncem minulého týdne provedl Krajský úřad Středočeského kraje 
dílčí přezkoumání hospodaření obce Senohraby za rok 2022 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky. 
- Zastupitel Skořepa poděkoval občanům-voličům. 
 

18.      Diskuse. 
- Zastupitel Kraut informoval, že koncem příštího týdne otevřou v režimu předčasného užívání opravovaný 
most č. 4-6031 přes silnici I/3. 
- František Konvička pozval občany na neděli 13. 11. od 14 hodin na odhalení desky senohrabským 
legionářům u zvoničky u pomníku padlých. 
- Zastupitelka Kloužková pozvala občany na pátek 11. 11. na lampioňák na Vávrově palouku a informovala, 
že o prvním adventu bude v Senohrabech vánoční jarmark.  
- V další diskusi vystoupili místostarostka Pancířová (věnec k 28. říjnu), pan K. (položení věnce v předvečer 
státního svátku), pan Janovský (poděkování zastupitelům), starostka Pechlátová a zastupitel Kohout 
(představy o fungování obce, pomoci a neformálním setkávání s občany). 
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19:02 hodin. 
 
Zapsal: H.O. 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 27. 10. 2022 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 

 
 
----------------------------------------   ----------------------------------------   
                Václav Podaný v.r.                                                Vladimír Dvořák v.r. 

 
 
 

---------------------------------------- 
Helena Pechlátová v.r. 

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovatelem Václavem Podaným podepsán dne: 27. 10. 2022  
 
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne: 27. 10. 2022  
 
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 27. 10. 2022 
 
Zápis byl vyvěšen dne: 31. 10. 2022 


