
 
Zápis č. 2/2021 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 14.4.2021  

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, Martin Brož, Miroslav Matyska 

Omluveni: - 
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 všech 9 členů zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.  
 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   
Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu pana Vladimíra Dvořáka.  
 
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Jana Beneše a Radka Skořepu.  
Usnesení č. 15/2021:     Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Skořepa. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

3. Schválení programu jednání ZO. 
 
Usnesení č. 16/2021: ZO schvaluje navržený program jednání tak, jak byl vyvěšen na úřední desce. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČEZ – přeložka SR/R9, ppč.372/1. 
 
Usnesení č. 17/2021: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IZ-12-6002430/1 Senohraby 372/1 přeložka SR/R9 mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce, 
a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. 
 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
  



 

5. Prodej pozemku 65/18 v k.ú. Senohraby o výměře 48 m2. 
 
Usnesení č. 18/2021: ZO schvaluje prodej pozemku ppč.65/18 v k.ú. Senohraby o výměře 48 m2 panu P. Š. 
za cenu 1250,- Kč za 1 m2, celkem 60 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

6. Návrh na úpravu OZV č.9/2011 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů v obci. 
 
Usnesení č. 19/2021:  ZO Senohraby navrhuje změnu bodu čl.2/2 takto: Suché rostlinné materiály dle č.1 
mohou být spalovány v období celého roku pouze v těchto vymezených dnech: první pátek v kalendářním 
měsíci v době od 9:00 do 21:00 hodin. Připadá-li na tento den den pracovního volna či klidu nebo 
nedovoluje-li nepříznivé počasí spalování materiálů, posouvá se termín možného spalování na druhý pátek 
v měsíci.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

7. Smlouva o nájmu části pozemku ppč.88/7 za účelem zřízení workoutového hřiště. 
 
Návrh usnesení:  ZO schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Senohraby a panem V. Č., o nájmu části jeho 
pozemku o výměře 315 m za 1 Kč ročně za účelem zřízení workoutového hřiště a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 
Výsledek hlasování: 4 hlasy pro (Svašková, Dvořák, Beneš, Matyska) 
 3 hlasy proti (Skořepa, Kloužková, Pancířová) 
 2 hlasy se zdržel (Kraut, Brož) 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
 

8. Výběrové řízení Dětské hřiště u MŠ Senohraby – výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 20/2021: ZO vybírá jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení Dětské hřiště u MŠ 
Senohraby nabídku firmy Hřiště pod Květinou s.r.o. se sídlem Chlaponice 34, Drhovle, 397 01 Písek, IČ: 
28088085 v ceně 1 048 298,02 Kč 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. 
 
 

9. Výběrové řízení Vybavení mateřské školy – výběr nejvhodnější nabídky a podpis smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 21/2021: ZO vybírá jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení Vybavení mateřské školy 
nabídku firmy koncept344 s.r.o. se sídlem Nad hřištěm 603/5a, 182 00 Praha 8, IČ: 08966664 v ceně 
686 974,48 Kč 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. Rozpočtové opatření č.1/2021 – příloha zápisu č.2 
 
Na příjmové stránce rozpočtu obce zaúčtovány došlé krajské dotace ve výši 1.214.400 Kč. Výdajová strana 
zůstává beze změny. 
 
ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1/2021. 
 



 

11. Účetní závěrka obce za rok 2020 – příloha zápisu č.3 
 
Usnesení č. 22/2021: ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

12. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2020 - příloha zápisu č.3 
 
Usnesení č. 23/2021: ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Senohraby okres Praha 
východ příspěvkové organizace za rok 2020 a rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 
takto: částku 251 300,08 Kč převede příspěvková organizace zpět na účet zřizovatele-obec Senohraby do 
15.5.2021, zbývající částka 288 529,45 Kč bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

13. Závěrečný účet obce za rok 2020 – příloha zápisu č.3 
 
Usnesení č. 24/2021: ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

14. Plán zimní údržby v obci Senohraby. 
 

Na základě vzešlých připomínek bude Plán zimní údržby v obci Senohraby dopracován a bude předložen na 
příštím zasedání ZO obce. 
 

15. Informace o termínu opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP obce. 
 

ZO bere na vědomí informace o termínu opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP obce Senohraby 
(11.5.2021 v 15 hodin) 
 
Usnesení č. 25/2021: ZO pověřuje starostku zajištěním vytisknutí jedné kompletní sady dokumentace k 
územnímu plánu, které předá zástupci TJ Sokol Senohraby. TJ Sokol Senohraby nainstaluje dokumentaci v 
tělocvičně, kde bude volně k dispozici občanům k nahlédnutí za platných hygienických podmínek.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

16. Úprava a osázení svahu za zvoničkou. 
 

O provedení navržených úprav a osázení svahu za zvoničkou dle návrhu paní K. H. s provedením v jarním 
období letošního roku 2021 nebylo hlasováno. Vyčkáme, jak dopadne žádost o dotaci, kterou vyřizuje 
zastupitelka Pancířová. Zarezervované rostliny se paní H. zaplatí buď z dotace nebo z rozpočtu obce. 
  



 

17. Problematika ošetření lip okolo fotbalového hřiště – nabídky na ošetření, návrh na směnu pozemků s TJ 
Sokol Senohraby. 
 
Usnesení č. 26/2021: ZO schvaluje nabídku pana Martina Chmátala, Na Prádle 227, 251 67 Pyšely IČ: 
49501780 na ošetření 21 ks lip v ulicích V Lipách a Sokolská v celkové ceně 104 250,- Kč. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 27/2021: ZO navrhuje směnu trojúhelníkových výběžků pozemků zasahujících do komunikace 
obce ppč. 499/4 a pozemku TJ Sokol Senohraby ppč. 359/1 v k.ú. Senohraby v ulici Sokolská mezi obcí 
Senohraby a TJ Sokol Senohraby a pověřuje starostku objednáním geodetických prací a oddělením části 
obecního pozemku ppč. 499/4 určenou pro směnu. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

18. Různé 
 
Starostka informovala o aktuální situaci po úpravách v rozmístění stanovišť kontejnerů. Jako největší 
problém se jeví absence zvonu na sklo a kontejneru na kovy v horní části obci. Je třeba nalézt vhodné místo.  

Starostka informovala o dosavadním průběhu jednání s provozovatelkou pobočky Pošta partner. 

Usnesení č. 28/2021: ZO pověřuje starostku do 16.4.2021 písemně vyzvat provozovatelku pobočky Pošta 
partner k jednání na obecním úřadu. Z jednání bude pořízen zápis, který bude následně zaslán všem 
zastupitelům obce.  
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 

 

Starostka informovala o organizaci přípravy obecního zpravodaje Senohrabská Hláska. 

Návrh usnesení: Bude ustanovena redakční rada Senohrabské hlásky. 
Výsledek hlasování: 3 hlasy pro (Skořepa, Kloužková, Pancířová) 
 3 hlasy proti (Dvořák, Beneš, Matyska)  
 3 hlasy se zdržel (Svašková, Kraut, Brož) 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21:51 hodin. 
 
 
Zapsal: Vladimír Dvořák 
 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 15. 4. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
----------------------------------------                                      -----------------------------------   
       Radek Skořepa v.r.                 Jan Beneš v.r. 

 



 
 
 

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

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovatelem Radkem Skořepou podepsán dne: 23. 4. 2021 
 
Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne: 20. 4. 2021   
 
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 23. 4. 2021 
 
Zápis byl vyvěšen: 26. 4. 2021 


