Zápis č. 6/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 14. 12. 2021
od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš, Miroslav Matyska, Lucie Pancířová,
Alexandra Kloužková, Radek Skořepa
Martin Brož
-

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce, která zasedání zastupitelstva řídí, v 18.02 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 8 členů zastupitelstva obce,
zastupitel Brož je omluven. 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 Jana Beneše a Vladimíra Dvořáka.
Usnesení č. 79/2021:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Dvořák.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.

3.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 80/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání ve znění, v jakém byl vyvěšen
na úřední desce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.

4.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - ČEZ Distribuce, Na
Višňovce, ppč. 334/4.
Usnesení č. 81/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029779 Senohraby mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
Toto usnesení bylo přijato.

5.

0 hlasů proti

0 hlasů se zdrželo

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2021 o poskytnutí dotace TJ Sokol Senohraby.
Usnesení č. 82/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 mezi obcí Senohraby
a TJ Sokol Senohraby, z.s., IČ 16554523, se sídlem U Hřiště 272, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.

6.

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 o poskytnutí dotace spolku Senohrabská beseda.
Usnesení č. 83/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 mezi obcí Senohraby
a spolkem Senohrabská beseda, z.s., IČ 43751547, se sídlem Školní 378, 251 66 Senohraby.

Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
Toto usnesení bylo přijato.
7.

0 hlasů proti

0 hlasů se zdrželo

Darovací smlouva s majiteli kanalizačního řadu v lokalitě U Tunelu.
Usnesení č. 84/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Senohraby a
H.H., Praha 7, Ing. J.P., Praha 10, Ing. R.Š., Praha 10, J.Č. a J.Č, Kardašova Řečice a Ing. P.T., Praha 3.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.

8.

Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s Integrovanou dopravou Středočeského kraje.
Usnesení č. 85/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o zajišťování a financování
dopravní obslužnosti mezi obcí Senohraby a Středočeským kraje, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 81/11,
Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupeným organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace, IČ 05792291 se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.

9.

Smlouva o nájmu s novým provozovatelem pobočky Pošta Partner.
Usnesení č. 86/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání – zřízení a provozování pobočky Pošta Partner mezi obcí Senohraby a společností Isterservis
s.r.o., IČ 07162928, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 s tím, že v bodě III5 bude doplněno, že
spotřeba energie se rozděluje na 50 % nákladů na nájemce a 50 % nákladů na obec do maximální výše
spotřebované energie v kWh v roce 2021 dle aktuálního vyúčtování.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska, Kloužková, Skořepa)
1 hlas proti (Pancířová)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Pancířová požaduje do zápisu: Nejsem proti uzavření smlouvy jako takové, ale proti
podmínkám, které ve smlouvě jsou.

10. Změna ceny vodného a stočného od 1.1.2022.
Usnesení č. 87/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje ceny vodného ve výši 39,33 Kč bez DPH
(43,26 Kč vč. DPH) a ceny stočného ve výši 33,60 Kč bez DPH (36,96 Kč včetně DPH) od 1.1.2022.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
11. Zpráva finančního výboru - příloha zápisu č. 2.
ZO Senohraby bere na vědomí Zprávu finančního výboru.
12. Rozpočet obce na rok 2022 - příloha zápisu č. 3.
Usnesení č. 88/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje rozpočet obce na rok 2022 ve znění, v jakém
byl vyvěšen na úřední desce obce Senohraby. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy dle rozpočtové
skladby. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, s příjmy ve výši 20 035 000 Kč a výdaji ve výši 20 035 000
Kč.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022 – Posázaví o.p.s..
Usnesení č. 89/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce Senohraby pro rok 2022 mezi
obcí Senohraby a Posázaví o.p.s., IČ: 27129772, se sídlem Jemniště 1, 257 01 Postupice.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
14. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2022 o poskytnutí dotace pro rok 2022 s Tenisovým klubem Hrušov, z.s.
Usnesení č. 90/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 1/2022 mezi obcí Senohraby a TKH Tenisový klub Hrušov, z.s., IČ
43750966, se sídlem Příčná 61, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2022 o poskytnutí dotace pro rok 2022 s Outdoor Sport Senohraby z.s.
Usnesení č. 91/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu obce Senohraby č. 2/2022 mezi obcí Senohraby a Outdoor Sport Senohraby, z.s., IČ 10716122,
se sídlem Pětihostská 467, 251 66 Senohraby za podmínky udržitelnosti projektu nejméně 5 let a
přístupnosti areálu pro veřejnost bez omezení.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
0 hlasů proti
3 hlasy se zdržely (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelé Pancířová, Kloužková a Skořepa požadují do zápisu: Nesouhlasíme s tím procesním stavem v té
věci.
16. Oprava komunikací obce – jaro 2022.
Usnesení č. 92/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu komunikací U Hrušova, Nad Stráněmi,
Pětihostská, Krátká a Sokolská dle předložených rozpočtů s firmou Oprava a údržba vozovek a chodníků
Bedřich Málek, IČ: 40879364, se sídlem Jeremenkova 3, 147 00 Praha 4 dle předložených rozpočtů v celkové
výši 3 051 771,25 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska)
3 hlasy proti (Pancířová, Kloužková, Skořepa)
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelka Pancířová požaduje do zápisu: Nerozporuji potřebnost opravy komunikací, ale byla předložena
pouze jedna cenová nabídka, na základě které je těžké rozhodnout.
17. Prodloužení platnosti dokumentu Strategie rozvoje obce Senohraby.
Usnesení č. 93/2021: Zastupitelstvo obce Senohraby prodlužuje platnost dokumentu Strategie rozvoje obce
Senohraby do 31.12.2023.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Kraut, Matyska, Pancířová, Skořepa)
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
18. Projednání závěrů zpráv kontrolního výboru
Odloženo na příští zasedání zastupitelstva obce.

19. Různé
-

Smlouva o provádění zimní údržby v obci Senohraby.

Usnesení č. 94/2021: ZO schvaluje Smlouvu o provádění zimní údržby v obci Senohraby mezi obcí
Senohraby a Zemědělskou a obchodní společností Pětihosty, spol. s.r.o., IČ 46348166, se sídlem Pětihosty
37, 251 67 Pětihosty.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Toto usnesení bylo přijato.
-

Starostka informovala o opravě mostu č. 6031-4 do Senohrab přes silnici I/3, která započne podle
počasí nejpozději 1.4.2022 a bude trvat 6 měsíců, a dále o objízdných trasách.

-

Dalšími tématy ze strany zastupitelů a občanů byly: Návrh na revokaci bodu Pošta Partner; otázka
svozových míst v zimním období a s tím související pomoc se svozem starším občanům; výběrové řízení
na Intenzifikaci ČOV Senohraby.

20. Diskuse
Ze strany občanů zaznělo poděkování za betlém.
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21.01 hodin.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 20. 12. 2021
Ověřovatelé zápisu:

---------------------------------------Jan Beneš v.r.

----------------------------------Vladimír Dvořák v.r.

---------------------------------------Jana Svašková v.r.
starostka obce

Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne: 20.12.2021
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne: 21.12.2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 21.12.2021
Zápis byl vyvěšen: 22.12.2021

