Zápis č. 1/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 16. 2. 2021
od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

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.

Slib zastupitele obce.
Starostka informovala, že se vzdal mandátu zastupitel MUDr. Petr Šrámek. Dalším kandidátem na
zastupitele je dle kandidátní listiny Hasiči Senohraby pan Martin Brož. Starostka ho vyzvala ke složení slibu
zastupitele obce a přečetla slib, jak je uveden v zákonu o obcích. Poté pan Martin Brož pronesl „Slibuji“ a
podepsal se do připraveného archu.

2.

Kontrola účasti.
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 8 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

3.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelem zápisu H. O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Miroslava Matysku a Vladimíra Dvořáka. Zastupitelka
Kloužková navrhla Lucii Pancířovou. Starostka dala hlasovat o jménech ověřovatelů v pořadí, jak byla
navržena.
Usnesení č. 1/2021:
Výsledek hlasování:

ZO volí ověřovatelem zápisu pana Matysku.
7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Matyska)
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/2021:
Výsledek hlasování:

ZO volí ověřovatelem zápisu pana Dvořáka.
5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Matyska, Brož)
3 hlasy proti (Skořepa, Pancířová, Kloužková)
0 hlas se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
O návrhu na ověřovatelku Lucii Pancířovou se nehlasovalo, protože byli zastupitelstvem již dříve zvoleni
Miroslav Matyska a Vladimír Dvořák.
Zastupitelka Kloužková požaduje uvést do zápisu, že dle jejího názoru byl porušen jednací řád.
4.

Schválení programu jednání ZO.
Zastupitelka Pancířová požaduje uvést do zápisu: „Toto zastupitelstvo obce bylo svoláno na základě žádosti
zastupitelů Pancířová, Kloužková a Skořepa, a to k řešení zásadního problému s Poštou Partner. Program
ZO není zastupitelům dopředu zaslán a není se zastupiteli nijak konzultován.“

Návrh programu jednání ZO byl vyvěšen na úřední desce 8. 2. 2021 a byl zaslán všem zastupitelům e-mailem
dne 8. 2. 2021.
Usnesení č. 3/2021:

ZO schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva v pořadí, v jakém byl
vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
5. Smlouva na výkon pečovatelské služby pro rok 2021 s městem Mnichovice
Usnesení č. 4/2021:

ZO schvaluje Smlouvu na výkon pečovatelské služby pro rok 2021 mezi obcí
Senohraby a městem Mnichovice se sídlem Masarykovo náměstí 83, 251 64
Mnichovice, IČ 00240478.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
6.

Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou Marius Pedersen a.s.
Usnesení č. 5/2021:

ZO schvaluje Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Senohraby
a firmou Marius Pedersen a.s. se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové,
500 09 Hradec Králové, IČ 42194920.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7.

Návrh na zřízení workoutového hřiště.
Usnesení č. 6/2021:

ZO Senohraby vyjadřuje podporu panu V. Č., majiteli pozemku ppč. 88/7 v k.ú.
Senohraby pro zřízení veřejně přístupného workoutového hřiště na tomto
pozemku a deklaruje tímto spolupráci při nalezení způsobu financování a realizaci
tohoto záměru.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
8.

Smlouva o dodávce vody a odvodu vody do kanalizace mezi Resort Senohraby, obcí Senohraby a VHS
Benešov.
Usnesení č. 7/2021:
Bod č. 8 nebude projednáván a bude přesunut na další zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

9.

Zimní údržba komunikací v obci.
Usnesení č. 8/2021:

ZO pověřuje starostku aktualizací dokumentu Zimní údržba komunikací v obci
Senohraby a navrhuje navázat spolupráci se Zemědělskou obchodní společností
Pětihosty pro úklid komunikací v zimním období.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
10. Problematika návštěvnického provozu běžkařského okruhu.
Na základě stížností občanů byla projednána situace kolem parkování a návštěvnického provozu
běžkařského areálu na Vávrově palouku a za KMK.
11. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – příloha zápisu č. 2.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020.

Usnesení č. 9/2021:

Do příštího zastupitelstva starostka předloží tabulku hospodaření v lesích
vlastněných obcí Senohraby včetně dotačních titulů na dřevo a prodeje dřeva.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
12. Změna systému třídění a sběru směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu v obci.
Usnesení č. 10/2021:

ZO souhlasí se zřízením centrálního sběrného stanoviště pro rekreační objekty ve
sběrně u nádraží.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/2021:

ZO souhlasí se zrušením stanovišť: U Transformátoru (přesun za zatáčku v ulici U
Višňovky), u KMK, na PALu, U Tunelu, u hasičárny.
Ponecháním stanovišť: za bývalým hotelem Hrušov, pod bývalou poštou, Nad
Stráněmi 2x, Příčná/V Břízkách, u sokolovny.
Stanoviště u bývalé masny zredukovat na sběr skla a kovů, nádoby na sběr tuků
a olejů přesunout k obecnímu úřadu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
13. Informace o postupu prací na přístavbě MŠ Senohraby.
Starostka informovala o postupu prací na přístavbě mateřské školky – nastoupila řemesla (rozvody elektro,
vzduchotechnika). Dokončuje se pokládka střešní krytiny a zateplení. Oproti harmonogramu jsou práce
opožděné cca o 10 dnů.
14. Provoz Pošty Partner – dodatek nájemní smlouvy s provozovatelkou pošty.
Usnesení č. 12/2021:

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání –
zřízení a provozování pobočky Pošta Partner s těmi to úpravami nájemní smlouvy:
Bod 1 – nájemné prominuto od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2021 z důvodu covidového
období, pro období od 1. 1. 2022 platí původní nájemné ve výši 3500 Kč/měsíc
pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. Vypuštěn bude bod č. 6. Bod č. 7 –
elektrická energie rozpočítána takto: 50 % skutečně spotřebované elektřiny hradí
pronajímatel-obec, 50 % nájemce-pronajímatelka pošty. Dále bude projednána
s provozovatelkou smlouva o objednání zajištění poštovních služeb v obci v co
nejbližším možném termínu bez zbytečného odkladu.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
15. Různé.
a) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – ČEZ Distribuce
a.s.
Usnesení č. 13/2021:

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-6027840 mezi obcí Senohraby a ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 hlasů proti
0 hlasů se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
b) Výjezdy hasičské jednotky
Usnesení č. 14/2021:

Zastupitelstvo pověřuje finanční výbor prošetřením postupu a částek za výjezdy
jednotky JPO2 u dopravních nehod mimo katastr obce.

Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
Toto usnesení bylo přijato.

0 hlasů proti

0 hlasů se zdržel

16. Diskuse.
V rámci diskuse bylo nadneseno občany a zastupiteli několik témat:
Stav návrhu územního plánu obce; očkování seniorů proti covid-19; nevyvezené žluté popelnice na plasty;
nabouraná autobusová zastávka.
Zastupitelka Kloužková navrhla pro konání zastupitelstva on-line následující usnesení.
Návrh usnesení:

Paní starostka vybaví obec technickými prostředky pro uspořádání on-line
zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
3 hlasy pro (Skořepa, Pancířová, Kloužková)
5 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Kraut, Matyska, Brož)
0 hlas se zdržel
Toto usnesení nebylo přijato.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 22.03 hodin.

Zapsala: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 22. 2. 2021
Ověřovatelé zápisu:

---------------------------------------Miroslav Matyska v.r.

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

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

Zápis byl ověřovatelem Miroslavem Matyskou podepsán dne: 22. 2. 2021
Zápis byl ověřovatelem Vladimírem Dvořákem podepsán dne: 22. 2. 2021
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 22. 2. 2021
Zápis byl vyvěšen: 24. 2. 2021

