
 
Zápis č. 5/2020 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 10.11.2020  

od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344. 
 

Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová, 
Alexandra Kloužková, Petr Šrámek, Miroslav Matyska 

Omluveni: - 
Neomluveni: - 
 
 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce, která zasedání zastupitelstva řídí, v 18:05 hodin. 
Sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce 
(https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/). 
 
 

1. Slib zastupitele obce. 
Starostka informovala, že se vzdala mandátu zastupitelka Anna Voňavková. Dalším kandidátem na 
zastupitele je dle kandidátní listiny Sdružení občanů pro Senohraby pan Miroslav Matyska. Starostka ho 
vyzvala ke složení slibu a přečetla slib, jak je uveden v Zákonu o obcích. Poté pan Miroslav Matyska pronesl 
„Slibuji“ a podepsal se do připraveného archu.  

 
 

2. Kontrola účasti. 
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno všech 9 členů zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.  
 
 

3. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   
Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu Vladimíra Dvořáka.  
 
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Milana Krauta  a Miroslava Matysku.  
Usnesení č. 58/2020:     Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kraut a pan Matyska. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Schválení programu jednání ZO. 
Připomínky a návrhy k programu: 
Na žádost TJ Sokol Senohraby starostka navrhla doplnit jako bod č.15: Žádost TJ Sokol Senohraby o 
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 2020 a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
č.1/2020 a posunutí bodů Různé a Diskuze jako body 16 a 17. 
 
Usnesení č. 59/2020: ZO schvaluje navržený program jednání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce 
s doplněním o bod č.15: Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 
2020 a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2020 , dále bod 16. Různé a bod 17. Diskuze. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

  



5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ, Klánovka, čpp. 
33/25. 
 
Usnesení č. 60/2020: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-6026896 Senohraby, Klánovka, č.parc.33/25 mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 105 02.  
 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení – Školní 27.  
 
Usnesení č. 61/2020: ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo: 20_SOBS01_4121716911. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

7. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy. 
 
Usnesení č. 62/2020:  ZO Senohraby schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 
1 202 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

8. Souhlas s podáním dotace na obnovu místních komunikací z dotace MMR ČR. 
 
Usnesení č. 63/2020:  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova místních komunikací v centru 
obce Senohraby z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR pro rok 2021. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

9. Výběrové řízení na akci „Místní komunikace ulice Školní, obec Senohraby“ – výběr nejvhodnější nabídky. 
 
Usnesení č. 64/2020: ZO bere na vědomí výsledky VŘ na akci „Místní komunikace ulice Školní, obec 
Senohraby a vybírá tímto nejvhodnější nabídku firmy Bes s.r.o., IČ: 43792553 se sídlem Sukova 625,  
256 01 Benešov ve výši 2 899 728,96 bez DPH (3 508 672,04 vč. DPH) a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy o dílo s touto firmou. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

10. Smlouva o spolupráci s obcí Hrusice a s městem Ondřejov o příspěvku na dofinancování výstavby 
vodovodu a kanalizace Hrušov. 
 
Usnesení č. 65/2020:  ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 187 341,37 Kč na 
vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Hrušov mezi obcí Hrusice a obcí Senohraby. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 66/2020: ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 506 244,98 Kč Kč na 
vybudování vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Hrušov mezi obcí Ondřejov a obcí Senohraby. 



Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

11. Vypsání výběrového řízení na akce Rozšíření kapacity MŠ Senohraby – vnitřní vybavení a venkovní hřiště 
pro MŠ. 
 
Usnesení č. 67/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akce Rozšíření kapacity 
MŠ Senohraby – vnitřní vybavení a venkovní hřiště s administrací MAS Posázaví.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

12. Žádost ZŠ a MŠ Senohraby o čerpání z rezervního fondu školy. 
 
Usnesení č. 68/2020: ZO souhlasí s čerpáním částky 60 083,10 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby a 
jejím převedením do investičního fondu ZŠ a MŠ Senohraby. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

13. Nový systém tříděného odpadu z domácností od r.2021. 
 
Usnesení č. 69/2020: ZO souhlasí se zavedením modrých nádob na papír o objemu 240 l do každé 
nemovitosti platící známku na svoz směsného komunálního odpadu od roku 2021 zdarma v rámci platby za 
tento svoz. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 3/2020 – příloha zápisu č. 2. 
 
Usnesení č. 70/2020: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2020. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

15. Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Senohraby pro rok 2020 a Veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace č.1/2020. 

 
Usnesení č. 71/2020: ZO bere na vědomí Žádost TJ Sokol Senohraby o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Senohraby pro rok 2020 ve výši 210 000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby č.1/2020 mezi obcí Senohraby a TJ Sokol 
Senohraby, IČ: 16554523 se sídlem U hřiště 272, 251 66 Senohraby.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

  



16. Různé. 
Žádosti občanů: 
    • pan P.H. – žádost o umístění 1 ks solárního osvětlení do ulice U Transformátoru 
Usnesení č. 72/2020: ZO souhlasí s umístěním 1 ks solárního osvětlení od firmy JD Rozhlasy v ceně 45 000,- 
Kč vč. DPH do ulice U Transformátoru.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
    • paní Z.K. – žádost o přeložení místní komunikace na sousední pozemek obce.  
Usnesení č. 73/2020: ZO souhlasí s  vybudováním části místní komunikace Sokolská místo na pozemku paní 
Ing. Z.K. (ppč.354/20 vedeným jako zahrada a ppč.354/6 vedeným jako lesní pozemek) na pozemku obce 
ppč. 354/19 vedeným jako ostatní plocha/ostatní komunikace. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

17. Diskuze. 
 

Starostka informovala o havarijním stavu krajnice ulice Hlavní u nemovitosti č.p. 39 a o probíhajících 
opatřeních ze strany Středočeského kraje. 
Dále bylo v rámci diskuse nadneseno občany a zastupiteli několik témat:  
Strategie rozvoje sportu v obci, Úprava veřejného prostranství na návsi. 
 
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 20.37 hodin. 
 
 
Zapsal: Vladimír Dvořák 
 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 11. 11. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
----------------------------------------                                      -----------------------------------   
       Milan Kraut v.r.                              Miroslav Matyska  v.r. 

 
 
 
 

---------------------------------------- 
Jana Svašková v.r. 

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne: 13.11.2020 
 
Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne: 16.11.2020  
 
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 16.11.2020 
 
Zápis byl vyvěšen: 19.11.2020 


