
Zápis č. 3/2018 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 27. 6. 2018  

od 19 hodin v kongresovém sále EA Hotelového resortu SEN 

 

 

Přítomni: Ing. Jana Svašková, PhDr. Vladimír Dvořák, Václav Krebs, Jana Vrbová, Zbyněk Průša, 

PhDr. Viktor Kopper, Michal Bílý 

Omluveni: Milan Kraut 

Neomluveni: Ing. Jiří Zahradník 

 

 

 

1. Kontrola účasti. 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19:02 hodin.  

Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 6 členů 

zastupitelstva obce (Jana Vrbová se dostavila v 19.35 hodin). Zastupitelstvo obce je tedy 

usnášeníschopné. Dále sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude následně vyvěšen na 

webových stránkách obce 

 

 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.   

Jmenování zapisovatele. 
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní H.O.  

 

Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu pana Krebse a pana Bílého.          

Usnesení č. 29/2018:  Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Krebs a pan Bílý. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.  

1. Přivítání, kontrola účasti. 

2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu. 

3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce. 

4. Účetní závěrka obce za rok 2017. 

5. Účetní závěrka – ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2017. 

6. Závěrečný účet obce za rok 2017. 

7. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018 s TJ Sokol Senohraby – spolufinancování dotace. 

8. Darovací smlouva o smlouvě bezplatném darování pozemku obci. 

9. Kapacita MŠ – příspěvek na nepřijaté dítě. 

10. Příprava oslav dne 16. 9. 2018 u příležitosti udělení obecních symbolů. 

11. Různé. 

12. Diskuse. 

Usnesení č. 30/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

  

 

  4.    Účetní závěrka obce za rok 2017. 

Účetní závěrka se skládá z výkazu hodnocení plnění rozpočtu, rozvahy, výkazu zisku a ztráty, 

přílohy a inventarizační zprávy. Majetek má obec ve výši 151 596 645,09 Kč. Obec nemá žádné 

dluhy a půjčky. Ve výkazu zisku a ztráty činí výnosy celkem 18 864 641,32 Kč a náklady činí 

celkem 20 533 236,55 Kč. Hospodářský výsledek tedy činí -1 668 595,23 Kč. Vše bylo 



zkontrolováno krajským úřadem, který 1. 6. 2018 provedl přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017. 

Usnesení č. 31/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017.  

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

5. Účetní závěrka - ZŠ a MŠ Senohraby za rok 2017. 

Základní škola a Mateřská škola Senohraby má majetek ve výši 3 793 596,49 Kč. Hospodařila za 

rok 2017 se ziskem. Ve výkazu zisku a ztráty činí výnosy celkem 11 403 745,57 Kč a náklady činí 

celkem 11 311 933,11 Kč. Hospodářský výsledek tedy činí 91 812,46 Kč. Výsledky hospodaření 

jsou vždy převáděny do rezervního fondu. 

Usnesení č. 32/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské 

školy Senohraby, okres Praha-východ, příspěvkové organizace, a 

souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 

91 812,46 Kč do rezervního fondu. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2017. 

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 2017. Hospodaření obce za rok 2017 bylo uzavřeno na příjmové 

stránce ve skutečnosti ve výši 18 110 469,52 Kč a na výdajové stránce ve výši 20 869 253,69 Kč. 

Rozpočet skončil se schodkem 2 758 784,17 Kč. Rozpočet obce za rok 2017 byl schválen jako 

vyrovnaný, ale provedením rozpočtových opatření byl upraven jako schodkový, a tak byl také 

uzavřen. U Základní školy a Mateřské školy činily výnosy celkem 11 403 745,57 Kč a náklady 

celkem 11 311 933,11 Kč. Hospodářský výsledek tedy činí 91 812,46 Kč. Dále závěrečný účet 

obsahuje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Přezkoumání 

hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje dne 1. 6. 2018. Při přezkoumání nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky. Viz příloha zápisu č. 2. 

Usnesení č. 33/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel  

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2018 s TJ Sokol Senohraby – spolufinancování dotace. 

Jde o smlouvu mezi obcí Senohraby a TJ Sokol Senohraby ohledně spolufinancování dotace na 

zastínění sokolovny ve výši 47 204 Kč.   

Usnesení č. 34/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 2/2018 s TJ Sokol Senohraby. 

Výsledek hlasování:   6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

8.      Darovací smlouva o bezplatném darování pozemku obci. 

Jde o uzavření darovací smlouvy mezi obcí a manželi Š., kteří chtějí obci bezplatně darovat svůj 

pozemek ppč. 47/4, k.ú. Senohraby, o výměře 29 m2, který bude změněn na komunikaci.  

Usnesení č. 35/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Senohraby a 

manželi Š. o bezplatném darování pozemku ppč. 47/4 v k.ú. Senohraby o 



velikosti 29 m2 dle geometrického plánu č. 2187/2017 ze dne 20. 12. 

2017. 

Výsledek hlasování:   6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

9.      Kapacita MŠ – příspěvek na nepřijaté dítě. 

Paní ředitelce se podařilo navýšit kapacitu mateřské školky o 3 místa, přesto školka nemá dostatek 

míst pro všechny přihlášené děti, jde o 9 dětí. Starostka navrhuje, aby byl každému dítěti s trvalým 

bydlištěm v Senohrabech, které nebylo z kapacitních důvodů přijato do MŠ a je umístěno v jiné 

MŠ, vyplácen ve školním roce 2018/2019 po dobu nejdéle 10 měsíců měsíční příspěvek 700 Kč.  

Usnesení č. 36/2018:  Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 700 Kč měsíčně (za školní rok 

maximálně 10 měsíců) z rozpočtu obce Senohraby pro školní rok 

2018/2019 na každé dítě s trvalým bydlištěm v obci Senohraby, které 

nebylo přijato do Mateřské školy Senohraby z důvodu nedostatečné 

kapacity a které nastoupilo v daném školním roce docházku do jiné 

mateřské školy. 

Výsledek hlasování:   6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

10.    Příprava oslav dne 16. 9. 2018 u příležitosti udělení obecních symbolů. 

Rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 3. 5. 2018 byly obci Senohraby uděleny 

obecní symboly – znak a prapor. V pondělí 25. 6. 2018 převzala starostka s místostarostou toto 

rozhodnutí z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Udělení obecních symbolů 

by měli senohrabští občané společně oslavit v neděli 16. 9. 2018. 

Usnesení č. 37/2018:  Zastupitelstvo obce pověřuje starostku přípravou obecní oslavy dne 16. 

9. 2018 u příležitosti udělení obecních symbolů a k zadání výroby vlajky 

a znaku obce včetně drobných propagačních předmětů s obecními 

symboly. 

Výsledek hlasování:   6 hlasů pro  0 proti  0 se zdržel 

Toto usnesení bylo přijato. 

 

 

11.    Různé. 

Starostka předložila zastupitelstvu schválený Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2017 

a Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2017 a 

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 svazku obcí Ladův kraj. 

 

Na závěr projednávání bodu 11. Různé přišla zastupitelka Jana Vrbová (19.35 hodin). 

 

 

12.    Diskuse. 

1. Starostka na žádost majitelky nemovitosti restaurace U Andělů informovala, že obchod a 

restaurace U Andělů budou otevřeny následující 3 měsíce a poté budou uzavřeny. 

Je nutné vyřešit nesoulad s reálným stavem. Pauza bude trvat neznámo jak 

dlouhou dobu. 

 

2. Starostka informovala, že další zasedání zastupitelstva obce bude v září, na programu bude 

mimo jiné zpráva o školské radě. 

 

3. Michal Bílý informoval o akcích hasičů 1. a 22. 9. 2018. 

 



Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce v 19:40 hodin. 

 

Zapsal:   Mgr. H.O. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

----------------------------------------   ----------------------------------------   

        Václav Krebs v.r.          Michal Bílý v.r. 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Ing. Jana Svašková v.r. 

starostka obce 

 
 

 

 

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 2. 7. 2018   

 

Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 2. 7. 2018 


