Zápis č. 6/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 15. 12. 2020
od 18 hodin v kongresovém sálu hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce, která zasedání zastupitelstva řídí, v 18.03 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 sdělila, že 14. 12. 2020 se vzdal mandátu zastupitel MUDr. Petr Šrámek. Dalším kandidátem na
zastupitele je dle kandidátní listiny Hasiči Senohraby Martin Brož. Ten mandát přijal, ale dnes je omluven,
slib zastupitele složí na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

2.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu H.O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Jana Beneše a Milana Krauta.
Usnesení č. 74/2020:
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Kraut.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

3.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 75/2020:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce obce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

4.

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020 o poskytnutí dotace spolku Senohrabská beseda.
Zastupitelka Kloužková sdělila, že z důvodu pandemické situace Senohrabská beseda tento rok nežádá o
příspěvek na svou činnost a bude žádat příští rok. Číslo smlouvy tak přechází na smlouvu s dalším spolkem.

5.

Veřejnoprávní smlouva č. 3/2020 o poskytnutí dotace organizaci Českého svazu včelařů v Senohrabech.
Usnesení č. 76/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 o poskytnutí
investiční/neinvestiční dotace z rozpočtu obce Senohraby se spolkem Český svaz
včelařů, o.s., Základní organizace Senohraby se sídlem Hlavní 79, 251 66
Senohraby, IČ 69781125.

Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
Toto usnesení bylo přijato.

0 hlasů proti

0 hlasů se zdržel

6.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšných služeb
s Posázaví o.p.s. pro rok 2021.
Usnesení č. 77/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na poskytování obecně prospěšných služeb na území obce Senohraby
s Posázaví o.p.s. se sídlem Jemniště 1, 257 01 Postupice, IČ 27129772.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

7.

Souhlas s umístěním a stavbou doplňkové stavby – ppč. 72/24 v k.ú. Senohraby.
Usnesení č. 78/2020:
Zastupitelstvo obce souhlasí ve smyslu § 188a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, s umístěním a stavbou doplňkové stavby –
přístřešku pro zemědělskou techniku a sklad zemědělských výpěstků
v nezastavěném území obce Senohraby na pozemku ppč. 72/24 v katastrálním
území Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

8.

Změna ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021.
Usnesení č. 79/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje v obci Senohraby cenu pro vodné ve výši 37,63
bez DPH (41,40 včetně DPH) a cenu pro stočné ve výši 32,03 bez DPH (35,23
včetně DPH) od 1. 1. 2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

9.

Projektová dokumentace na úpravu vodovodní sítě obce – technická opatření.
Usnesení č. 80/2020:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry posouzení vodovodní sítě obce
Senohraby provedené společností VRV a.s. a souhlasí s vyhotovením projektové
dokumentace na akci Vodovod Senohraby – technická opatření na vodovodní
síti dle předložené nabídky z 11/2020 v celkové ceně 598 000 Kč bez DPH
(723 580 Kč včetně DPH, vyjma bodu 4. – inženýrská činnost, kterou si zajistí
obec vlastními silami) od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901. Jde o výjimku z vnitřní směrnice
obce Senohraby č. 01/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle
čl. 6, bod 2.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

10.

Příloha č. 10 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2021 – příloha
č. 2.
Usnesení č. 81/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 10 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011
o poplatku za komunální odpad pro rok 2021.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

11.

Dílčí zpráva o kontrole účetnictví obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Senohraby za rok 2020.

12.

Zpráva finančního výboru – příloha č. 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.

13.

Volba člena finančního výboru.
Po rezignaci Anny Voňavkové na člena finančního výboru navrhla starostka za člena Annu Štůlovou.
Zastupitelka Pancířová navrhla za člena Alexandru Kloužkovou.
Usnesení č. 82/2020:
Zastupitelstvo obce volí za členku finančního výboru Annu Štůlovou.
Výsledek hlasování:
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Matyska, Beneš)
2 hlasy proti (Skořepa, Pancířová)
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.
O členství Alexandry Kloužkové ve finančním výboru se již nehlasovalo, protože byla zastupitelstvem
zvolena Anna Štůlová.

14.

Rozpočtové opatření č. 4/2020 – příloha č. 4.
Usnesení č. 83/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

15.

Rozpočet obce pro rok 2021 – příloha č. 5.
Usnesení č. 84/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu TJ Sokol Senohraby na ošetření lipových
stromořadí ve výši 50 % skutečných nákladů vynaložených na jejich ošetření
v roce 2021, maximálně do výše 200 000 Kč navýšením § 3419 o tuto částku
s financováním z přebytků hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 85/2020:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 jako schodkový ve
znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce s těmito změnami ve výdajové části:
zaveden paragraf 3636 – územní rozvoj s částkou 30 000 Kč, ponížen paragraf
6171 místní správa o 30 000 Kč.
Schodek rozpočtu bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou paragrafy dle rozpočtové skladby. Celkem příjmy obce
ve výši 42 254 692,19 Kč a výdaje ve výši 45 102 180,82 Kč.
Výsledek hlasování:
7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.

16.

Plán rozvoje sportu obce Senohraby – příloha č. 6.
Usnesení č. 86/2020:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Senohraby na roky 20212031 ve znění ze dne 13. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

17.

Různé.

14.

Diskuse.
V rámci diskuse bylo nadneseno občany a zastupiteli několik témat:

Vraky automobilů po obci.
V jaké fázi je příprava stavby nového obchodu.
Plán rozvoje sportu.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21.16 hodin.

Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 18. 12. 2020
Ověřovatelé zápisu:

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

----------------------------------Milan Kraut v.r.

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

Zápis byl ověřovatelem Janem Benešem podepsán dne: 18. 12. 2020
Zápis byl ověřovatelkou Milanem Krautem podepsán dne: 18. 12. 2020
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 18. 12. 2020
Zápis byl vyvěšen: 22. 12. 2020

