
 
Zápis č. 2/2020 

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 22. 5. 2020  

od 17 hodin na školní zahradě ZŠ Senohraby, Školní 27 
 

Přítomni: Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Milan Kraut, Jan Beneš, Radek Skořepa, Lucie Pancířová, 
Alexandra Kloužková, Petr Šrámek, Anna Voňavková 

Omluveni: - 
Neomluveni: - 
 
 

 
Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 17.03 hodin. Omluvila se za netradiční čas a místo, 
které bylo zvoleno s ohledem na nutnost dodržovat protikoronavirová opatření. Přivítala ředitelku ZŠ a 
MŠ Senohraby Šárku Hájkovou Heřmánkovou. Dále sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude 
následně vyvěšen na webových stránkách obce. 

 
 

1. Slib zastupitele obce. 
Starostka sdělila, že se vzdal mandátu zastupitel Michal Bílý. Dalším kandidátem na zastupitele je dle 
kandidátní listiny Hasiči Senohraby Pavel Saro a dalším Petr Hanzl. Ti mandát zastupitele nepřijali a vzdali 
se jej ve prospěch dalšího kandidáta, kterým je MUDr. Petr Šrámek. Starostka ho vyzvala ke složení slibu a 
přečetla slib, jak je uveden v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky.“ Poté Petr Šrámek pronesl „Slibuji“, podepsal se na připraveném archu a bylo 
mu předáno osvědčení o zvolení do zastupitelstva obce.  
 
 

2. Kontrola účasti. 
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 9 členů zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.  
 
 

3. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   
Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu H.O.  
 
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu Milana Krauta a Vladimíra Dvořáka.         
Usnesení č. 15/2020:  Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kraut a pan Dvořák. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 

 
4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.  

1.    Slib zastupitele obce. 
2.    Přivítání a kontrola účasti. 
3.    Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu. 
4.    Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 
5. Věcné břemeno služebnosti – cesty – ul. Příčná, ppč. 412/17. 
6. Prodej vyřazeného majetku obce – hasičský vůz Tatra 148. 
7. Výběr nejvýhodnější varianty pro přesun MŠ Senohraby do náhradních prostor a příslušná nájemní  

   či kupní smlouva, dle varianty popřípadě smlouva o zajištění dopravy do náhradních prostor. 
8. Nájemní smlouva na pronájem skladovacích prostor po dobu přístavby MŠ Senohraby. 
9. Nájemní smlouva na pronájem prostor pro stravování žáků ZŠ Senohraby. 



10. Výsledek výběrového řízení na akci „Rozšíření kapacity MŠ Senohraby“ – uzavření smlouvy   
   s vybraným uchazečem. 

11. Oprava budovy OÚ Senohraby – oprava střechy a výměna oken. 
12. Rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020. 
13. Účetní závěrka obce za rok 2019. 
14. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2019. 
15. Závěrečný účet obce za rok 2019. 
16. Různé. 
17. Diskuse. 
 
Po přečtení vyvěšeného programu zasedání zastupitelstva obce navrhl zastupitel Skořepa doplnění 
programu a o bod: Zřízení výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí a jeho začlenění před 
bod č. 5. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s doplněním programu zasedání zastupitelstva o 

bod 5) Zřízení výboru pro územní rozvoj, územní plán a životní prostředí. 
Ostatní body se posunou. 

Výsledek hlasování:    4 hlasy pro (Kloužková, Pancířová, Skořepa, Voňavková) 
       4 hlasy proti (Svašková, Dvořák, Kraut, Beneš)  

   1 hlas se zdržel (Šrámek) 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Program zasedání zastupitelstva zůstává v podobě, jak byl vyvěšen a přečten. 
Usnesení č. 16/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce. 
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš) 
       3 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa)  

   1 hlas se zdržel (Voňavková) 
Toto usnesení bylo přijato.  
 
 

5.       Věcné břemeno služebnosti – cesty – ul. Příčná, ppč. 412/17. 
Jde zřízení věcného břemene chůze a cesty pro nemovitost sousedící s budovou Obecního úřadu, která 
nemá přímé napojení na komunikaci. 
Usnesení č. 17/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti cesty mezi obcí Senohraby a panem P.H. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
6.       Prodej vyřazeného majetku obce – hasičský vůz Tatra 148.        

Jde o vůz Tatra 148, rok výroby 1976, který již není zařazen do vybavení hasičské výjezdové jednotky. Po 
vyvěšení záměru na úřední desku se přihlásily dvě obce: Hrusice s nabídkou ceny 100 000 Kč a Jesenice u 
Sedlčan s nabídkou ceny 520 000 Kč. Prodán bude nejvyšší nabídce.  
Usnesení č. 18/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nepotřebného majetku obce – cisternové 

automobilové stříkačky Tatra 148 včetně vybavení za cenu 520 000 Kč obci 
Jesenice, Jesenice 11, 264 01 Sedlčany, IČ 00242373 a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy s touto obcí. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš) 
       0 hlasů proti   

   4 hlasy se zdržely (Voňavková, Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

7.     Výběr  nejvhodnější  varianty  pro přesun MŠ  Senohraby  do náhradních  prostor a  příslušná  nájemní či  
 kupní smlouva, dle varianty popřípadě smlouva o zajištění dopravy do náhradních prostor. 



Starostka seznámila s minulými variantami dočasného umístění dětí z mateřské školy (dále MŠ) po dobu 
dostavby MŠ: 1) kontejnerová školka (zapůjčení či zakoupení kontejnerů); 2) jednání s hotelem Sen o 
zapůjčení volných prostor; 3) nabídka obce Dolní Břežany na prodej kontejnerů pro 4 školkové třídy. Cena 
pronájmu či prodeje kontejnerů se pohybovala mezi 5 a 10 mil. Kč. Dále zopakovala důvody, proč se před 
5 lety přistoupilo k zadání projektové dokumentace na dostavbu MŠ: nevyhovující školní jídelna a 
kuchyně, nezateplená budova, špatná spodní izolace budovy, malý počet školkových tříd. Přístavbou by 
měla vzniknout v patře nová třída (celkem budou 3), v přízemí nová jídelna a kuchyně. Financování bude 
převážně prostřednictvím dotace ve výši 21 mil., kterou poskytla Evropská unie (IROP). Po zvážení 
cenových nabídek za kontejnery, odmítnutí nabídky hotelu Sen, zjištění, že v Senohrabech nejsou prostory 
dané velikosti a vyhovujících hygienických podmínek, se dospělo k možnosti umístit dvě třídy MŠ 
v Pyšelích – jedna v budově Městského úřadu Pyšely, kde již školka byla, a další v budově Základní školy 
Pyšely. Cena za pronájem za oba prostory je stanovena na 60 000 Kč měsíčně. Současně bylo dohodnuto 
se senohrabským dopravcem panem Janovským, že by děti v doprovodu učitelky každé ráno odvážel do 
Pyšel, a to za cenu 1 100 Kč bez DPH denně. Zpět by si děti postupně vyzvedávali rodiče, případně by je 
opět v doprovodu učitelky zavezl do Senohrab linkový autobus (dle zájmu rodičů). Cena nájmu se podle 
délky stavby (10-12 měsíců) pohybuje mezi 600 000-800 000 Kč. Vystoupila ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby. 
Vyjádřila souhlas s připravovanou stavbou, shrnula problémy se stávající budovou a jejím fungováním. 
Zastupitel Skořepa za opozici nezpochybnil přestavbu MŠ, ale není nakloněn přesunu MŠ mimo katastr 
obce, proto navrhoval školku v kontejnerech nebo stavbu dřevostavby na školní zahradě. Cena za přesun 
do Pyšel dle jeho odhadu za 15 měsíců 1,7 mil, cena za kontejnerovou školku 4,4 mil. Starostka 
informovala o proběhlém otevřeném výběrovém řízení stavební firmy na přístavbu MŠ (podrobněji bod 
10) s tím, že jsou dané termíny stavby. Pokud se stavba zkrátí, je možné ušetřit prostředky za nájem 
v Pyšelích. Zastupitelka Pancířová preferuje místo nájmu náhradních prostor v Pyšelích trvalou stavbu na 
školní zahradě, která by následně sloužila pro družinu, kroužky, lékaře. Ředitelka školy nepovažuje za 
reálné a přijatelné postavení budovy na školní zahradě, která je atributem zdejší školy a žáky hojně 
využívaný prostor. Družina a kroužky mají dostatečný prostor ve škole. Položila otázku, proč nevyšlo 
umístění v hotelu Sen? Kontejnery vnímala jako nákladnou variantu. Zastupitelka Pancířová sdělila, že 
kontejnery se ukázaly nákladné kvůli požadavkům hygieny. Prostory v hotelu Sen nebyly z hlediska 
hygieny dostačující, rodiče si nepřáli přesun z důvodu blízkosti frekventované silnice, prašnosti. Problém 
byla také navržená smlouva s hotelem Sen. Starostka sdělila úskalí předchozích řešení: hotel Sen – nutnost 
stavebních úprav prostor; kontejnery – nutnost stavebního řízení a napojení na přípojky, včetně jejich 
vybudování. Varianta prostor v Pyšelích je rychlá, bez stavebních úprav. Následovala diskuse občanů 
Senohrab a zastupitelů k otázce místa a včasnosti přípravy alternativ stěhování MŠ do náhradních prostor. 
Zastupitelka Voňavková se vyjádřila k výběru stavební firmy, dle ní je nabídnutá cena „podstřelená“, firma 
to bude řešit účtováním víceprací. V návrhu smlouvy jí chybí přílohy. Vyzvala rodiče dětí ve školce, aby se 
vyjádřili. Následovala diskuse rodičů dětí, starostky a ředitelky školy ke kapacitě MŠ a jejímu rozšíření, 
k otázce dopravy a ke stravování dětí v náhradních prostorách. Ze strany občanů byl vznesen dotaz na 
konečnou částku nákladů, které souvisí s přesunem do náhradních prostor; na to zda je ve smlouvě o dílo 
se stavební firmou nějaká garance maximálního limitu na vícepráce a zda budou dodrženy standardy 
stravování, jak jsou žákům poskytovány dnes (potravinové intolerance). Starostka odpověděla, že 
kuchařky budou vařit v hospicu v Čerčanech tak, jak to bylo dosud. Ke smlouvě o dílo řekla, že je vše dle 
zákona o veřejných zakázkách. Náklady měsíčně by byly následující: 2 500 Kč za nájem skladu (bod č. 8), 
14 000 Kč nájem jídelny a mytí nádobí (bod č. 9); nájem v Pyšelích za 60 000 Kč + energie 11 000 Kč a 
doprava do Pyšel 26 620 Kč = celkem 114 120 Kč. Náklady celkem za 10 měsíců (školní rok) = 1 141 200 Kč. 
Z toho částka 275 000 Kč (sklad, jídelna a mytí nádobí, energie) za 10 měsíců by se platila u každé varianty. 
Částka celkem za 15 měsíců odpovídá částce 1,7 mil., o které hovořil zastupitel Skořepa. Stavba by měla 
probíhat kratší dobu, ve smlouvě je 13 měsíců, předpoklad je kratší doba. Další občan sdělil, že je možné 
se zhotovitele stavby dotázat, zda dílo podle ceny zhotoví, pokud odpoví, že ano, není důvod 
k vícepracem. Zastupitelka Voňavková se dotázala na finanční podíl obce. Starostka sdělila, že dotace je ve 
výši 21 mil., vysoutěžená cena je 19,8 mil. bez DPH, více v bodě 10. Další diskuse občanů se týkala prostor 
v Pyšelích a vaření v hospicu v Čerčanech. 
Usnesení č. 19/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Senohraby a městem 

Pyšely, Náměstí T.G.Masaryka 4, 251 67 Pyšely, IČ 00240664 na pronájem 
náhradních prostor pro žáky MŠ Senohraby za nájemné ve výši 60 000 Kč 
měsíčně a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy s městem 
Pyšely. 



Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš) 
       0 hlasů proti   

   4 hlasy se zdržely (Voňavková, Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 20/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Vladimír Janovský, U Zdravotního 

střediska 182, 251 66 Senohraby, IČ 13259474 na zajištění autobusové dopravy 
dětí MŠ Senohraby na trase Senohraby-Pyšely (pouze tam) v termínu od 
1.9.2020 do 30.6.2021 za cenu 1 100 Kč bez DPH denně a pověřuje starostku 
obce objednáním této služby u tohoto dopravce. 

Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš, Skořepa) 
       0 hlasů proti   

   3 hlasy se zdržely (Voňavková, Kloužková, Pancířová) 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

8.        Nájemní smlouva na pronájem skladovacích prostor po dobu přístavby MŠ Senohraby.             
Jde o uzavření nájemní smlouvy na pronájem skladu pro potřeby uskladnění věcí z vystěhované MŠ.  
Usnesení č. 21/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Senohraby a paní Ing. 

J.S. na pronájem skladovacích prostor po dobu přístavby MŠ Senohraby 
v objektu Hlavní čp. 19 za nájemné ve výši 2 500 Kč měsíčně a pověřuje 
starostku obce podpisem nájemní smlouvy s paní J.S. 

Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

9.        Nájemní smlouva na pronájem prostor pro stravování žáků ZŠ Senohraby. 
Jde o pronájem prostor pro náhradní jídelnu pro stravování žáků ZŠ po dobu přístavby MŠ a zajištění mytí 
nádobí.  
Usnesení č. 22/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Senohraby a panem 

Pavlem Kyzrem, provozovatelem restaurace U Andělů, se sídlem Hlavní 19, 251 
66 Senohraby, IČ 87791269 na nájem náhradních prostor pro stravování žáků a 
zaměstnanců ZŠ Senohraby a zajištění mytí použitého nádobí v budově Hlavní 
čp. 19 za nájemné ve výši 14 000 Kč měsíčně a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy o nájmu s panem Pavlem Kyzrem. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 

 
10.     Výsledek výběrového řízení na akci „Rozšíření kapacity MŠ Senohraby“ – uzavření smlouvy s vybraným 

uchazečem. 
Starostka informovala, že se jednalo o otevřené výběrové řízení zpracované odbornou firmou a trvalo 
s přípravou zhruba 3 měsíce. V termínu podalo nabídky 12 domácích firem. Seřazení nabídek od nejnižší 
nabídkové ceny bez DPH: 
1. ABP Holding a.s.    cena 19 898 611,91 Kč 
2. BDS Benešov s.r.o.    cena 21 397 652,30 Kč 
3. TENDO, s.r.o.     cena 21 971 155,27 Kč 
4. STATUS stavební a.s.    cena 22 776 072,80 Kč 
5. HOSS a.s.     cena 23 386 562,52 Kč 
6. DOMISTAV CZ a.s.    cena 23 603 939,89 Kč 
7. BFK service a.s.    cena 23 652 870,07 Kč 
8. KAZIKO a.s.     cena 24 559 539,54 Kč 
9. DEREZA, společnost s ručením omezeným cena 25 677 503,45 Kč 
10. ALSTAP s.r.o.     cena 26 846 605,28 Kč 
11. Tost.cz, s.r.o.     cena 29 670 000 Kč 
12. PRAGOTRADE spol. s r.o.   cena 29 755 394,98 Kč 



Vítězem se stala firma ABP HOLDING a.s., na druhém místě se umístila firma BDS Benešov s.r.o., na třetím 
místě je firma TENDO, s.r.o.  
Předpokládaná cena byla kolem 24 mil. Kč. Vysoutěžená cena je výrazně nižší. Vítězná firma ABP HOLDING 
a.s. v současnosti dokončuje objekt MŠ v Kostelci nad Černými lesy, tamní starostka je s jejich prací 
spokojená, práce probíhaly podle harmonogramu. Po dokončení prací by firma od července přešla do 
Senohrab. Firma je na trhu od roku 1991, má realizace v okolí, staví například pavilon v nemocnici 
v Benešově. Výběrové řízení proběhlo v pořádku, nikdo se neodvolal a je platné. Celý průběh byl 
monitorován IROPem. Naší povinností je tuto firmu potvrdit a poslat jim oznámení, že výběrové řízení 
vyhráli, a podepsat s nimi smlouvu. Následovala diskuse občanů, příspěvky zastupitelů (Kloužková, 
Dvořák, Skořepa, Voňavková) a starostky k navrhované smlouvě o dílo, která by měla být uzavřena 
s vítěznou firmou ABP HOLDING a.s., ohledně reálné ceny, termínů stavby, sankcí, víceprací, dále k 
vyřazení firmy kvůli možnému „podstřelení“ ceny oproti předpokládané hodnotě zakázky. Předpokládaná 
hodnota zakázky byla 24 695 281,95 Kč bez DPH, vítězná firma s nabízenou cenou 19 898 611,91 Kč 
podala nabídku o 142 386,35 Kč vyšší než je limit (20 % oproti předpokládané hodnotě zakázky), a tudíž 
nemohla být pro příliš nízkou cenu vyřazena. 
Zastupitelka Kloužková navrhla usnesení: 
Usnesení č. 23/2020:  Zastupitelstvo pověřuje paní starostku, aby se dotázala vítězné firmy, zda 

vítězná cena uvedeného výběrového řízení je realizovatelná a konečná a tento 
dotaz bude vznesen před podpisem smlouvy a budou o něm informováni, o 
tom dotazu, že byl poslán, a o té odpovědi budou informováni všichni 
zastupitelé písemnou formou. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Zastupitelka  Kloužková  požaduje  do  zápisu:  O  této  smlouvě se  bude   hlasovat, až  budeme   mít  tuto  
informaci.  Starostka  upozorňuje,  že  je  třeba  dodržet  termíny a vítězné firmě dát na vědomí, že vyhráli,  
jinak dojde k porušení výběrového řízení z naší strany. Proto navrhuje hlasovat o tomto usnesení: 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z výběrového řízení na projekt 

„Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby“ a vybírá tímto nejvýhodnější 
nabídku, kterou podala firma ABP Holding a.s., se sídlem Thámova 21/34, 186 
00 Praha, IČ 15268446 ve výši 19 898 611,91 Kč bez DPH a pověřuje starostku 
obce uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 

Výsledek hlasování:    4 hlasy pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Beneš) 
       4 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa, Voňavková)  

   1 hlas se zdržel (Šrámek) 
Toto usnesení nebylo přijato. 

 
 
11.      Oprava budovy OÚ Senohraby – oprava střechy a výměna oken. 

Jde o opravu budovy Obecního úřadu. Do budovy se 15 lety neinvestovalo a je třeba opravit střechu, do 
které zatéká, a vyměnit okna, která netěsní. 
Co se týká opravy střechy, byly osloveny 3 firmy, které podaly tyto nabídky bez DPH: 
H ruška Zdeněk, Družstevní 401, 251 66 Senohraby    cena 287 392 Kč 
Pokrývačství Schubert Jan, Náměstí 99, 251 67 Pyšely    cena 329 276 Kč 
Tomáš Pechar-Tesařství, Pokrývačství, Modletice 19, 251 01 Říčany  cena 332 399 Kč 
Usnesení č. 24/2020:  Zastupitelstvo obce schvaluje nejvýhodnější nabídku na opravu střechy budovy 

Obecního úřadu Senohraby od firmy Zdeněk Hruška, Družstevní 401, 251 66 
Senohraby, IČ 49391879 ve výši 287 392 Kč bez DPH a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro  
       0 hlasů proti  

   1 hlas se zdržel (Voňavková) 
Toto usnesení bylo přijato.  
 
 
Co se týká výměny oken, byly osloveny 3 firmy, které podaly tyto nabídky bez DPH: 



S.O.S. OKNA s.r.o., Na návsi 15, 257 22 Čerčany   cena 220 537 Kč  
MATAYSON s.r.o., Na Vyhlídce 808, 763 31 Broumov-Bylnice cena 227 798 Kč 
Roman Blahút, Poměnice 1, 256 01 Benešov   cena 232 943 Kč 
Usnesení č. 25/2020:  Zastupitelstvo obce schvaluje nejvýhodnější nabídku na zhotovení a výměnu 

oken budovy Obecního úřadu Senohraby od firmy S.O.S. OKNA s.r.o., se sídlem 
Na Návsi 15, 257 22 Čerčany, IČ 24816132 ve výši 220 537 Kč bez DPH a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

12.      Rozpočtové opatření 1/2020 a 2/2020. 
Starostka předložila členům zastupitelstva k informaci rozpočtové opatření č. 1/2020. Příloha zápisu č. 2. 
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 1/2020 činí: 25 505 097,00 Kč 
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 1/2020 činí:  25 514 097,00 Kč 
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 1/2020 činí: 25 505 097,00 Kč 
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 1/2020 činí:  25 505 097,00 Kč 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020. 
 
Starostka předložila členům zastupitelstva k informaci rozpočtové opatření č. 2/2020. Příloha zápisu č. 3. 
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 2/2020 činí: 25 514 097,00 Kč 
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 2/2020 činí:  31 752 212,67 Kč 
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 2/2020 činí: 25 505 097,00 Kč 
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 2/2020 činí:  37 563 697,00 Kč 
Usnesení č. 26/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020. 
Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
13.  Účetní závěrka obce za rok 2019. 

Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy. Majetek má obec ve výši 181 642 027,28 
Kč. Obec nemá žádné dluhy a půjčky. Ve výkazu zisku a ztráty činí výnosy celkem 23 609 072,36 Kč a 
náklady činí celkem 16 045 004,23 Kč. Hospodářský výsledek tedy činí 7 564 068,13 Kč. Vše bylo 
zkontrolováno krajským úřadem, který 23.4.2020 provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.  
Usnesení č. 27/2020:  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.  
Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš) 
       0 hlasů proti   

   4 hlasy se zdržely (Voňavková, Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
14. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2019. 

Základní škola a Mateřská škola Senohraby má majetek ve výši 4 706 665,50 Kč. Hospodařila za rok 2019 
se ziskem. Ve výkazu zisku a ztráty činí výnosy celkem 15 215 894,31 Kč a náklady činí celkem 
14 950 041,00 Kč. Hospodářský výsledek tedy činí 265 853,31 Kč. Výsledky hospodaření jsou se souhlasem 
zastupitelstva obce převáděny do rezervního fondu.  
Usnesení č. 28/2020:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje účetní závěrku Základní školy a 

Mateřské školy Senohraby okres Praha východ příspěvkové organizace za rok 
2019 a souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 
265 853,31 Kč do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 

 
15.  Závěrečný účet obce za rok 2019. 



Závěrečný účet obsahuje, mimo již projednávaných věcí v předchozích bodech, vyúčtování finančních 
vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. To znamená dotace, které obec 
obdržela v roce 2019. Dále závěrečný účet obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2019. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje dne 23.4.2020. Při 
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příloha zápisu č. 4. 
Zastupitelka Kloužková sdělila, že nemůže hlasovat, protože neměla závěrečný účet obce včas. Starostka 
sdělila, že závěrečný účet obce byl zastupitelům poslán v pátek 15.5.2020 a v zákonné lhůtě byl vyvěšen 
na úřední desce obce. 
Usnesení č. 29/2020:  Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a 
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš) 
       0 hlasů proti   

   4 hlasy se zdržely (Voňavková, Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
16.  Různé. 
 1. Starostka sdělila, že přišel obsáhlý dotaz od občana ohledně vyúčtování výjezdů JSDH Senohraby – 

v současnosti se zpracovává odpověď a bude zaslána včetně tabulky.  
 
 2. Starostka navrhla, aby, vzhledem k tomu, že proběhlo výběrové řízení na firmu, které je 

nezpochybnitelné a není v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, bylo hlasováno o výběru firmy bez 
uzavření smlouvy o dílo, protože jsme podle dané lhůty 40 dnů od ukončení výběrového řízení povinni 
zaslat firmě ABP HOLDING a.s. oznámení, že firma vyhrála. Smlouva o dílo bude řešena separátně. 
Usnesení 30/2020:  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z výběrového řízení na projekt 

„Rozšíření kapacity mateřské školy Senohraby“ a vybírá tímto nejvýhodnější 
nabídku, kterou podala firma ABP Holding a.s., se sídlem Thámova 21/34, 186 
00 Praha, IČ 15268446 ve výši 19 898 611,91 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:    5 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Šrámek, Beneš) 
       0 hlasů proti   

   4 hlasy se zdržely (Voňavková, Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
Toto usnesení bylo přijato. 

 
           3. Pan K. sdělil, že na základě stížnosti občanky na minulém zastupitelstvu ohledně nově instalovaných 

autobusových zastávek-zastřešení jednu nafotil a poslal dopravnímu expertovi, který sdělil, že zastávka 
neodpovídá ČSN 736425-1 a je nevyhovující. Dotazuje se, kdo zastávky zadal, zda byly odsouhlaseny 
zastupitelstvem a případně, kdo za to nese odpovědnost. Starostka bude co nejdříve reklamovat 
zastřešení zastávek u firmy, která je dodala. Zastupitelka Pancířová sdělila, že kontrolní výbor prověří 
kontrolu usnesení o zadání zastřešení zastávek. Zastupitelka Kloužková požaduje kopii reklamace, kterou 
zašle starostka v reklamačním řízení, a písemnou odpověď firmy o reklamaci.  

 
 
17.     Diskuse. 

V rámci diskuse bylo nadneseno občany několik témat: Proč byla uzavřena restaurace U Andělů. Dotaz 
v jaké fázi je příprava Strategického plánu obce s upozorněním na nové metodiky, které požadují zapojení 
veřejnosti ve všech fázích tvorby strategie, nikoliv jen připomínkování již hotové strategie. Poděkování 
všem mladým sokolíkům za pomoc seniorům v Senohrabech při koronavirové krizi. Dotaz, kdo bude 
zajišťovat a kdo to zaplatí rozvoz uvařených obědů z Čerčan do Senohrab. Zastupitelka Pancířová prosí, 
aby v Senohrabské hlásce byly informace o stavbách, jako je kruhový objezd v Benešově, či o odstávce 
elektřiny. Navrhuje, aby na všech kontejnerech byly cedule s informacemi, co se do nich smí dávat, a dále, 
aby na stanovištích byly cedule s upozorněním, že odpad na zemi je vytváření černé skládky, což je pod 
pokutou zakázáno. 
 
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 21.18 hodin. 



 
Zapsal: H.O. 
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