
Zápis č. 3/2021 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 16. 6. 2021  
od 18 hodin v kongresovém sále hotelu SEN, Malostranská 344. 

 
Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová, Martin 

Brož, Miroslav Matyska 
Omluveni: Alexandra Kloužková 
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 8 členů zastupitelstva obce. 
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 Martina Brože a Milana Krauta.  
Usnesení č. 29/2021:     Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Brož a pan Kraut. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

3. Schválení programu jednání ZO. 
 

Zastupitel Skořepa požaduje uvést do zápisu: Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno na základě žádosti 
tří zastupitelů. 
 
Usnesení č. 30/2021: ZO schvaluje navržený program jednání ve znění, v jakém byl vyvěšen na úřední desce 
s touto změnou: Bod č. 9 – DSO Přivaděč Javorník – změna stanov po přistoupení obcí Nespeky a Pyšely 
bude z důvodu dosud nezaslaného znění stanov řešen na příštím ZO a v bodě č. 9 se projedná Veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka mezi obcí Senohraby a městem Říčany. 
Výsledek hlasování: 8 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, ul. 
Školní, č.pp. 68/58. 
 
Usnesení č. 31/2021: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IP-12-6019579/2 Senohraby, Školní, č. par. 68/58 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  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 



5. Smlouva o zřízení služebnosti č. PVL-432/2021/SML mezi obcí Senohraby a Povodí Vltavy. 
 
Usnesení č. 32/2021: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. PVL-432/2021/SML mezi obcí Senohraby 
a Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 70889953. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

6. Bezúplatný převod pozemku ppč. 334/19 v k.ú. Senohraby o výměře 34 m2 do majetku obce Senohraby. 
 
Usnesení č. 33/2021:  ZO Senohraby schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 334/19, k.ú. Senohraby, o 
výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace od České republiky jako 
vlastníka a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 
00 Praha 2, IČ 69797111 jako příslušného hospodařit s majetkem státu na obec Senohraby.  
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

7. Bezúplatný převod pozemku ppč. 88/1 v k.ú. Senohraby o výměře 13 m2 do majetku obce Senohraby. 
 
Usnesení č. 34/2021:  ZO Senohraby schvaluje bezúplatný převod pozemku ppč. 88/1, k.ú. Senohraby, o 
výměře 13 m2, druh pozemku orná půda od České republiky jako vlastníka a Státního pozemkového úřadu, 
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 01312774 jako příslušného hospodařit s majetkem státu na 
obec Senohraby.  
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

8. OZV č. 1/2021 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů v obci. 
 
Usnesení č. 35/2021: ZO Senohraby schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka mezi obcí Senohraby a městem 
Říčany. 
 
Usnesení č. 36/2021: ZO Senohraby schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00364/2021/OŠK mezi obcí 
Senohraby a městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany, IČ 00240702. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

 
10. Memorandum o vzájemné spolupráci obcí při provozu vodohospodářských soustav. 

 
Usnesení č. 37/2021: ZO Senohraby bere na vědomí návrh projektu budoucího zajištění společného 
provozu vodohospodářské infrastruktury v regionech Benešovska a Vlašimska a okresech Praha-západ a 
Praha-východ za účasti zastoupení skupiny SUEZ Groupe v České republice a schvaluje uzavření 
předloženého návrhu memoranda o vzájemné spolupráci jako podkladu pro zahájení realizace projektu a 
pověřuje starostku k podpisu předloženého návrhu memoranda o vzájemné spolupráci tak, aby se podpis 
uskutečnil nejpozději do 30. 6. 2021 a k provedení všech dalších právních jednání v rámci plnění práv a 
povinností vyplývajících z memoranda o vzájemné spolupráci. 
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro  0 hlasů proti  1 hlasů se zdržel (Pancířová) 
Toto usnesení bylo přijato. 



11. Žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby. 
 
Usnesení č. 38/2021: ZO souhlasí s čerpáním částky 250 000 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Senohraby a 
jejím převedením do investičního fondu ZŠ a MŠ Senohraby s následným čerpáním. 
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

12. Volební řád školské rady při ZŠ Senohraby. 
 
Usnesení č. 39/2021: ZO schvaluje Volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Senohraby, 
okres Praha – východ, příspěvkové organizace ze dne 7. 6. 2021 s doplněním bodu: Kandidátům bude 
umožněno se představit voličům před samotnou volbou.  
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

13. Zpráva finančního výboru – příloha zápisu č. 2. 
 
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
 

14. Rozpočtové opatření č. 2/2021 – příloha zápisu č. 3. 
 

Usnesení č. 40/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.  
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

15. Zprávy kontrolního výboru – příloha zápisu č. 4 a č. 5. 
 
Zastupitelka Pancířová požaduje uvést do zápisu: Kvůli tomuto zastupitelstvu jsem zrušila svoji rodinnou 
dovolenou. 
 
ZO bere na vědomí zprávy kontrolního výboru. 
 
Usnesení č. 41/2021: ZO na základě doporučení kontrolního výboru ruší usnesení č. 14/02/2016 a č. 
82/2018.  
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

16. Plán zimní údržby v obci Senohraby. 
 

Projednání a hlasování o Plánu zimní údržby je odloženo na další zasedání ZO. 
 
 

17. Možnosti další podpory provozovatelky Pošty Partner. 
 
ZO bere na vědomí možnosti další podpory provozovatelky Pošty Partner. 
 
 

18. Petice občanů. 
 
ZO bere na vědomí „Petici občanů za jasný územní rozvoj v zájmu občanů Senohrab“ a informaci o odpovědi 
na ni. 



19. Problematiky černých skládek v obci. 
 
ZO bere na vědomí výsledky kontroly černé skládky na Ježově provedené dne 5. 5. 2021 a informaci o 
sanačních pracích na skládce. 
 
 

20. Různé 
 
Starostka navrhla doplnit kontejnery, a to takto: 1x na sklo v ulici Příčné u budovy O2 a 1x na sklo a 1x na 
olej u sokolovny. TJ Sokol s vyjádří, zda s rozšířením u sokolovny souhlasí. 

Zastupitel Skořepa navrhl usnesení: 
Usnesení č. 42/2021: ZO ukládá starostce zajistit organizaci schůzky na otázkou územního plánu a řešení 
návrhů v petici občanů, a to za účasti zastupitelstva obce, petičního výboru, arch. S. a pro právní část pana 
J. Termín: do 31. 7. 2021.  
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 

21. Diskuse 
 
Zastupitelka Pancířová informovala o sbírce na zhotovení betlému a požaduje zaslání informačních sms zpráv 
občanům o této sbírce. Dále navrhuje, aby do revitalizace návsi byly začleněny i plochy dole pod kaplí. 
 
Další náměty občanů se týkaly: požadavku na nesolení nově opravených schodů u mostu přes železnici;  
požadavku na přemístění umíráčku z lípy na sousední lípu; požadavku na informace při neprůjezdnosti ulice  
Na Ježově; diskuse o černé skládce; otázky na letní plán údržby obce. 
 
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 22:18 hodin. 
 
Zapsal: H.O. 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 23. 6. 2021 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 

 
----------------------------------------                                      -----------------------------------   
       Martin Brož v.r.                   Milan Kraut v.r. 

 
 
 

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

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovatelem Martinem Brožem podepsán dne: 23. 6. 2021 
 
Zápis byl ověřovatelem Milanem Krautem podepsán dne: 23. 6. 2021  
 
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 23. 6. 2021 
 
Zápis byl vyvěšen: 24. 6. 2021 


