
Zápis č. 5/2021 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 10. 11. 2021  
od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344. 

 
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš, Martin Brož, Miroslav Matyska, Lucie 

Pancířová, Alexandra Kloužková (od bodu č. 6) 
Omluveni: Radek Skořepa 
Neomluveni: - 
 
 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce, která zasedání zastupitelstva řídí, v 18.01 hodin. 
Sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce 
(https://www.senohraby.cz/obec/zapisy-zastupitelstva-2/). 

 
1. Kontrola účasti. 

Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, 
zastupitel Skořepa je omluven a zastupitelka Kloužková je na cestě. Zastupitelstvo obce je tedy 
usnášeníschopné.  
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   
Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu paní H. O.  
 
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Milana Krauta a Miroslava Matysku.  
Usnesení č. 62/2021:     Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kraut a pan Matyska. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 
 

Usnesení č. 63/2021: ZO schvaluje navržený program jednání ve znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, U 
tunelu, ppč. 340/6. 
 
Usnesení č. 64/2021: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IV-12-6029070 Senohraby, Na Úhorech, 190 mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., 
IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 
 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

5. Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – ČEZ Distribuce, 
Hlavní, Ve Vilách. 
 
Usnesení č. 65/2021: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IE-12-6010387/VB/01 Senohraby, ul. Hlavní, Ve Vilách, obnova NN mezi obcí Senohraby 
a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 



Zastupitelka Kloužková je přítomna od bodu č. 6. 
 

6. Směna pozemku ppč. 499/7 (47 m2) za ppč. 359/44 (46 m2) v k.ú. Senohraby. 
 
Usnesení č. 66/2021:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje směnu pozemků ppč. 499/7 o výměře           
47 m2 za ppč. 359/44 o výměře 46 m2 v k.ú. Senohraby mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby se sídlem 
U Hřiště 272, 251 66 Senohraby, IČ 16554523 a pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

7. Souhlas s podáním žádosti o dotaci MMR ČR – oprava místních komunikací. 
 
Usnesení č. 67/2021:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova 
místních komunikací v centru obce Senohraby“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

8. Souhlas s podáním žádosti o dotaci MMR ČR – hřiště na školní zahradě. 
 
Usnesení č. 68/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Senohraby 
– revitalizace hřiště na školní zahradě“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 69/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje, že na email obce Senohraby je možno zasílat 
návrhy na doplnění školního hřiště do 30. 11., poté proběhne pracovní schůzka na Obecním úřadu 
Senohraby 1. 12. ve večerních hodinách, včetně zástupců školské rady. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

9. Dar starého vodojemu Peleška a přivaděče Dub-Peleška DSO Přivaděč Javorník. 
 
Usnesení č. 70/2021: ZO Senohraby schvaluje záměr daru starého vodojemu Peleška v hodnotě 1 Kč a 
přivaděče Dub-Peleška v hodnotě 850 000 Kč Dobrovolnému svazku obcí Přivaděč Javorník za podmínky, že 
Dobrovolný svazek obcí Přivaděč Javorník provede rekonstrukci a rozšíření vodojemu či vybuduje nový 
vodojem a dále zkapacitní přivaděč Dub-Peleška. 
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)    

0 hlasů proti  
3 hlasy se zdržely (Kloužková, Pancířová, Brož) 

Toto usnesení bylo přijato. 
 

10. Vypsání výběrového řízení na akci „Smart metering“. 
 
Usnesení č. 71/2021: ZO Senohraby souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Smart metering“. 
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska, Brož)    

0 hlasů proti  
2 hlasy se zdržely (Kloužková, Pancířová) 

Toto usnesení bylo přijato. 
 

11. Vypsání výběrového řízení na akci „Intenzifikace ČOV Senohraby“. 
 
Usnesení č. 72/2021: ZO Senohraby souhlasí s vypsáním výběrového řízení na akci „Intenzifikace ČOV 
Senohraby“. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  



Toto usnesení bylo přijato. 
 

12. OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitosti - příloha zápisu č. 2. 
 
Usnesení č. 73/2021: ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovitosti s koeficientem 0,95 Kč. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 74/2021: ZO Senohraby schvaluje poskytnutí jedné nádoby na bioodpad do každé nemovitosti 
v obci zdarma (započtenou v ceně místního poplatku za odkládání komunálního odpadu). Nádoby budou 
distribuovány na základě projeveného zájmu majitelů jednotlivých nemovitostí, nikoliv plošně. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

13. OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - příloha zápisu č. 3. 
 

Usnesení č. 75/2021: ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

14. Nabídky na pořízení akumulátorového vyprošťovacího zařízení pro JSDH obce. 
 
Usnesení č. 76/2021: ZO Senohraby bere na vědomí nabídky na pořízení akumulátorového vyprošťovacího 
zařízení a vybírá nabídku firmy Nordstahl Servis s.r.o., se sídlem V Lázních 395, 254 01 Jílové u Prahy,               
IČ 06313442 v celkové ceně 683 843,60 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 77/2021: ZO Senohraby schvaluje, že pro úhradu vyprošťovacího zařízení budou převedeny 
stávající finanční prostředky z účtu Hasiči Senohraby na hlavní účet obce a dofinancování bude provedeno 
z hlavního účtu obce. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

15. Rozpočtové opatření č. 4/2021 - příloha zápisu č. 4. 
 
Usnesení č. 78/2021: ZO Senohraby schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 se zaúčtováním k 31. 10. 2021. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

16. Informace o provozu pobočky Pošta Partner. 
 
ZO bere informace o provozu pobočky Pošta Partner na vědomí. 
 

17. Různé 
 

Starostka pozvala v sobotu 27. 11. na rozsvícení vánočního stromu na návsi u kaple sv. Vojtěcha a sdělila, 
že na pátek 3. 12. jsou do hotelu Sen zváni na setkání senioři, pokud to epidemická situace dovolí. 
 
Starostka poděkovala zastupitelce Pancířové a skupině okolo ní za úpravy kolem zvoničky a dále za vysazení 
nové aleje k Altánu. 
 
 
 



18. Diskuse 
 
Náměty zastupitelů a občanů se týkaly: Pobočky Pošta Partner Senohraby; přípravy obce na zimní období; 
poděkování za výsadbu aleje; poničené autobusové zastávky za mostem; prodeje pozemků; stejného 
přístupu k občanům bez rozlišování, kdo se v Senohrabech narodil a kdo přistěhoval; dostatečných 
informací pro zastupitele; instalace odpadkových košů; čističky na Baštírně; optimalizace pokládky sítí při 
výkopech; požadavku, aby byly obnoveny oslavy k 28. říjnu. 
 
Zastupitelka Pancířová pozvala v neděli 5. 12. na náves u zvoničky na betlém. 
 
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21.35 hodin. 
 
Zapsal: H. O. 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 15. 11. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne: 15.11.2021 
 
Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne: 15.11.2021 
 
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 15.11.2021 
 
Zápis byl vyvěšen: 16.11.2021 


