
Zápis č. 1/2020 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 9. 3. 2020  
od 19 hodin v Hotelu SEN – kongresový sál, Malostranská čp. 344, Senohraby 

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

Alexandra Kloužková, Michal Bílý, Anna Voňavková 
Omluveni: - 
Neomluveni: - 
 

 
1. Přivítání, kontrola účasti. 

Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.04 hodin.  
 
Starostka konstatovala, že dle prezenční listiny - příloha zápisu č. 1 - je přítomno 9 členů zastupitelstva 
obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.  
 
Následně sdělila, že je pořizován zvukový záznam, který bude vyvěšen na webových stránkách obce. 
 
A dále sdělila, že byla seznámena s tím, že bude pořizován obrazový záznam ze strany občanů – pana K., 
který by měl snímat pouze zastupitele, nikoliv občany a měl být následně zveřejněn (liší se právní výklad 
osloveného právníka a podkladu, který dodal pan K.). 
 

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 Beneše a pana Krauta.  
Usnesení č. 1/2020:  Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Beneš a pan Kraut. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 

           
Zastupitelka Kloužková vznesla tuto námitku proti zápisu č. 5/2019:  „Zápis č. 5/2019 v b. 19 neodpovídá 
průběhu diskuze ke zprávě KV. Paní starostka přiznala, že porušila interní směrnici 1/2011. KV shledal 
nedostatky, kterými byl následně pověřen FV usnesením 73/2019.“ 

 
 

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. Smlouva na výkon pečovatelské služby s městem Mnichovice. 
5. Smlouva o zřízení práva stavby s obcí Pětihosty – vodojem Peleška. 
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. 
7. Vodovodní řad – ul. U Transformátoru. 
8. Veřejné osvětlení – lokality U Hrušova, Hrušov, Nad Stráněmi. 
9. Souhlas s přístavbou na ppč. 140/2 a st. 895 (K.M.K.Design s.r.o.). 
10. Smlouva o spolupráci mezi obcí Senohraby a spol. GH ateliér, a.s. 
11. Zpráva finančního výboru. 
12. Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2024. 
13. Vnitřní směrnice č. 01/2020 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
14. Rozpočtové opatření č. 7/2019. 
15. Zpráva kontrolního výboru. 
16. Různé. 
17. Diskuse. 



Po přečtení vyvěšeného programu zasedání zastupitelstva obce navrhl zastupitel Skořepa přesun bodu 10 
Smlouva o spolupráci mezi obcí Senohraby a spol. GH ateliér, a.s., před bod 4 Smlouva na výkon 
pečovatelské služby s městem Mnichovice. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí s tím, aby bod číslo 10 byl zařazen jako bod číslo 4. 
Výsledek hlasování:    3 hlasy pro (Kloužková, Pancířová, Skořepa) 
       5 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš)  

   1 hlas se zdržel (Voňavková) 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Program zasedání zastupitelstva zůstává v podobě, jak byl vyvěšen a přečten. 
Usnesení č. 2/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání tak, jak byl vyvěšen na 

úřední desce. 
Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš) 
       3 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa)  

   0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato.  
 
 

4.       Smlouva na výkon pečovatelské služby s městem Mnichovice. 
Jde o výkon pečovatelské služby města Mnichovice, kterou využívá zhruba 10 senohrabských občanů. Jde 
především o dovážku obědů, dále pomoc při osobní hygieně atd. Smlouva se uzavírá každoročně.  
Usnesení č. 3/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na výkon pečovatelské služby pro rok 

2020 mezi obcí Senohraby a městem Mnichovice. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel  
Toto usnesení bylo přijato. 

 
 
5.       Smlouva o zřízení práva stavby s obcí Pětihosty – vodojem Peleška.        

Obec Pětihosty se na obec Senohraby obrátila ohledně stavby vodovodu, resp. nového vodojemu, který 
by měl stát vedle již stávajících vodojemů na obecních pozemcích na Pelešce. Nový vodojem bude sloužit 
Pětihostům a současně jako záloha pro Senohraby a Mirošovice. Smlouva bude uzavřena na 99 let 
s možností prodloužení a poplatek za umístění stavby bude 50 000 Kč. 
Usnesení č. 4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby mezi obcí 

Senohraby a obcí Pětihosty. 
Výsledek hlasování: 9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
 

6.     Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu. 
Nově navržená obecně závazná vyhláška (dále OZV) o místním poplatku z pobytu nahrazuje dvě vyhlášky 
z roku 2011: OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity a OZV o místním poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt. Součet poplatků činil 14 Kč/ osobu/ noc. Výše nového poplatku by měla být 20 Kč/ 
osobu/ noc. Vztahuje se na všechny ubytované na k.ú. Senohraby, nejvýše však do 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů. Příloha zápisu č. 2. 
Usnesení č. 5/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním 

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

7.        Vodovodní řad – ul. U Transformátoru.             
Majitelé tří pozemků v ulici U Transformátoru požádali o prodloužení vodovodního řadu, protože přípojky 
lze postavit pouze pro dvě nemovitosti. Vzhledem k tomu, že pozemky, ve kterých by byl vodovodní řad 
veden, jsou v soukromém vlastnictví, je navrženo, aby vypracování projektu i realizace byly podmíněny 
finanční spoluúčastí žadatelů. 



Usnesení č. 6/2020: Zastupitelstvo obce podmiňuje zadání projektové dokumentace na akci 
Vodovodní řad – ulice U Transformátoru a její případnou realizaci finanční 
spoluúčastí žadatele a pověřuje starostku projednáním této podmínky s 
žadatelem. 

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

8.        Veřejné osvětlení – lokality U Hrušova, Hrušov, Nad Stráněmi. 
Obec má hotové dva projekty veřejného osvětlení (dále VO) dole v Hrušově, a to v ulici U Hrušova a 
Hrušov, které byly nově zasíťovány. Obě vedení VO by byly po získání územního souhlasu vybudovány 
svépomocí. Další lokalitou je odlehlá část ulice Nad Stráněmi. Občankou Senohrab byla podána žádost o 
vybudování  VO v této části. Vzhledem k tomu, že není technicky možné protáhnout sem vedení VO, 
starostka navrhuje, že zde budou instalována bezdrátová solární svítidla.  
Usnesení č. 7/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování veřejného osvětlení v lokalitách U 

Hrušova a Hrušov dle projektové dokumentace Ing. Jiřího Hájka, a to 
svépomocí. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Usnesení č. 8/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na dodání a instalaci 

bezdrátových solárních svítidel společnosti JD Rozhlasy s.r.o., Horní Bečva 968, 
756 57 Horní Bečva, IČ 27797007 v celkové ceně 104 999,57 včetně DPH a 
pověřuje starostku jejím objednáním. 

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

 
9.        Souhlas s přístavbou na ppč. 140/2 a st. 895 (K.M.K. Design s.r.o.) 

Společnost K.M.K. Design s.r.o. si podala žádost o souhlas s umístěním stavby-přístavby výrobně- 
administrativního objektu, který by navazoval na současnou budovu. Vzhledem k tomu, že obec 
Senohraby nemá platný územní plán, je třeba, aby s umístěním souhlasilo zastupitelstvo obce. 
Usnesení č. 9/2020:  Zastupitelstvo obce souhlasí ve smyslu § 188a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, s umístěním stavby výrobně-administrativního objektu 
společnosti K.M.K. Design na pozemku ppč. 140/2 v nezastavěném území obce 
Senohraby v katastrálním území Senohraby. Pro stavbu byly ve smyslu § 188a 
odst. 1 písmeno a) stavebního zákona pravomocně povoleny stavby technické 
infrastruktury před 31. 12. 2006. 

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

 
 
10.      Smlouva o spolupráci mezi obcí Senohraby a spol. GH ateliér, a.s. 

Tento bod obsahoval během projednávání a diskuse několik základních témat:  
- Dohoda o poskytnutí prostor pro provoz mateřské školy (dále MŠ) mezi obcí Senohraby a společností 

GH ateliér, a.s. (původně byla součástí návrhu širší Smlouvy o spolupráci mezi stejnými stranami, která 
však starostkou nebyla předložena na tomto zasedání zastupitelstva) 

- leták k dostavbě hotelu SEN, který byl distribuován některým občanům Senohrab a visel na 
nástěnkách, a s tím související dostavba hotelu SEN 

- návrh jiného přechodného umístění MŠ po dobu dostavby MŠ 
Jak starostka informovala na zastupitelstvu obce 10.12.2019 a i na dnešním zasedání zastupitelstva, obec 
Senohraby dostala z evropských dotací (IROP) dotaci 21 milionů korun na dostavbu mateřské školy. Stavba 
by měla začít 7/2020 a skončit 8/2021. Do té doby se musí zejména vyřešit, kde budou děti z MŠ dočasně 
umístěny. Musí jít o prostor o velikosti minimálně 250 m2 se zázemím, který vyhoví požadavkům hygieniků 
a hasičů. V současnosti není v Senohrabech možné získat prostor, který by všechny požadavky splňoval. 
Starostka navrhla, aby byla MŠ umístěna v bývalé prodejně potravin u hotelu SEN. Zapůjčení dohodla se 



společností GH ateliér, a.s., která vlastní hotel SEN. Prostory by se pro účely MŠ musely stavebně upravit 
(světlost, výška místností, sociální zařízení, výdejna jídla, zázemí pro učitelky atd.) podle požadavků 
hygieniků a hasičů. Starostka proto předložila a přečetla návrh Dohody o poskytnutí prostor pro provoz 
mateřské školy mezi obcí Senohraby a společností GH ateliér, a.s. Z hlediska financí by to znamenalo, že 
projektovou přípravu v hodnotě 300 000 Kč zaplatí GH ateliér, a.s., současně zaplatí stavební práce 
v hodnotě 2 mil. Kč. Obec zaplatí prostřednictvím nájmu 1 mil. Kč plus náklady na energie. Pokud stavební 
práce přesáhnou 3 mil. Kč, náklady by převážně nebo zcela nesla obec. Zastupitelé (Kloužková, Skořepa) 
požadovali dodržení programu a projednání původního návrhu Smlouvy o spolupráci. Starostka sdělila, že 
po poradě zastupitelů a na jejich návrh předkládá Dohodu o poskytnutí prostor, aby byl řešen tento 
nejdůležitější bod původní Smlouvy o spolupráci, nikoliv body další, které Smlouva o spolupráci 
obsahovala. Následně vystoupil jeden z představitelů spolku Plán pro Senohraby, z.s. (založen 21.2.2020; 
usnesením Městského soudu v Praze o návrhu zápisu Plán pro Senohraby, z.s., do spolkového rejstříku se 
zapisuje 26.2.2020; den zápisu: dnem nabytí právní moci. Ke dni zasedání zastupitelstva nenabyl zápis 
právní moci.) s příspěvkem týkajícím se jak nepředložené Smlouvy o spolupráci, informací obsažených v 
letáku k dostavbě hotelu SEN, tak návrhů na další postup ve věci přístavby hotelu SEN. Spolek připravil tři 
návrhy usnesení (1-3), které následně přečetla zastupitelka Pancířová a k hlasování předložila zastupitelka 
Kloužková. Vystoupil také zástupce investora hotelu SEN a reagoval na informace uvedené v letáku 
k dostavbě hotelu SEN a ke stavu přípravy projektu přístavby. Poté následovala rozsáhlá diskuse občanů 
Senohrab a příspěvky zastupitelů. 
Návrh usnesení (1): Zastupitelstvo obce Senohraby bere na vědomí informace o smlouvě o 

spolupráci (dále jen smlouva) a jednání mezi obcí a společností GH ateliér, a.s., 
(dále jen investor) ve věci záměru investora přístavby hotelu SEN s ubytovací 
částí, technickým zázemím, kancelářemi, wellness provozem, stravovacím 
zařízením a parkovacím domem a samostatnou stavbou parkovacího domu 
(dále jen záměr investora) a ukládá starostce obce do smlouvy zapracovat 
doporučení spolku Plán pro Senohraby, z.s., týkající se limitů stavby, zejména 
její maximální výšky, osazení objektů tzv. zelenými střechami, zvýšením 
příspěvku investora na veřejnou infrastrukturu, zachování práva obce na 
požadavky na další územně plánovací dokumentaci mimo pořizovaný územní 
plán a další opatření uvedená ve stanovisku spolku Plán pro Senohraby, z.s., ze 
dne 6.2.2020 a tuto smlouvu zastupitelstvu předložit k projednání. 

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

  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení (2): Zastupitelstvo obce Senohraby ukládá starostce obce po dohodě s investorem, 

na náklady investora, ve věci záměru investora, v souladu se stanoviskem 
spolku Plán pro Senohraby, z.s., ze dne 6.2.2020, zajistit a) provedení 
vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle požadavku zákona č. 
100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA); b) zajistit 
zpracování odborného posudku dopadů stavby na veřejné infrastruktury 
dopravní, technické, veřejných prostranství a občanské včetně vyčíslení těchto 
dopadů. 

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

  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Zastupitel Skořepa a Bílý navrhli, aby investor přístavby hotelu SEN představil na veřejném projednání 
zpracovanou projektovou dokumentaci k dostavbě hotelu SEN, a to před veřejným projednáním návrhu 
územního plánu. 
Usnesení č. 10/2020:  Zastupitelstvo obce navrhuje, aby starostka v součinnosti s investorem a na 

jeho náklady, pořizovatelem územního plánu zajistila moderované veřejné 
projednávání záměru investora s občany obce Senohraby, a to do veřejného 
projednání návrhu územního plánu. 



Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (Svašková, Voňavková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš) 
       3 hlasy proti (Kloužková, Pancířová, Skořepa)  

   0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato.  
 
Návrh usnesení (3): Zastupitelstvo obce Senohraby ukládá starostce obce, aby v součinnosti 

s investorem a na jeho náklady, pořizovatelem územního plánu a spolkem Plán 
pro Senohraby, z.s., zajistila moderované veřejné projednávání záměru 
investora s občany obce Senohraby. 

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

  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Zastupitelka Pancířová nesouhlasí s umístěním náhradní MŠ v hotelu SEN – v blízkosti E55 (prach, hluk). 
Není jasné, jak to bude vypadat. Zpracovala alternativy, které dnes předložila zastupitelstvu. Jde o návrh 
umístění MŠ do kontejnerové školky nebo do modulové MŠ. Umístěna by mohla být buď na školní 
zahradě nebo za hřištěm nebo v parku. Bylo by nutné příslušné pozemky zasíťovat (cena cca 250 000 Kč). 
Nabídka společnosti Algeco s.r.o.: cena za pronájem 13 kontejnerů na kontejnerovou MŠ cca 191 m2 se 
pohybuje ve výši 1 123 811 Kč, za stavbu modulové MŠ cca 3 000 000-6 000 000 Kč. Následovala diskuse a 
příspěvek zastupitele Skořepy o nutných přípravách pro realizaci kontejnerové MŠ (projekty, stavební 
povolení atd.) a zastupitelky Kloužkové o nepřipravenosti a špatném informování zastupitelů v souvislosti 
s dotací na stavbu MŠ. Starostka vysvětlila jednotlivé termíny i posloupnosti při získávání dotace. 
Informace o dotaci, nutnosti přesunu MŠ, výběrovém řízení a diskuse ke stavbě MŠ byla přednesena na 
zasedání zastupitelstva 10.12.2019 (bod 17). Zastupitel Dvořák upřesnil prostorové limity pro náhradní MŠ 
(4 nebo 3 m2/dítě + sociální zařízení, šatny atd.) a vyjádřil se k časovým možnostem vzhledem k zahájení 
stavby. Zastupitel Bílý navrhl, aby se příští týden, co nejdříve, sešlo zastupitelstvo a řešilo přesun MŠ. 
Zastupitel Skořepa upozornil, že termín pro vyčerpání dotace je 9/2022, není nutné spěchat. Je nutné 
jednat o alternativách.  Zastupitelka Pancířová navrhla usnesení. 
Usnesení č. 11/2020:  Zastupitelstvo bere na vědomí předložené alternativní řešení umístění 

mateřské školy po dobu rekonstrukce formou pronájmu kontejnerové sestavy 
dle požadovaných kapacit mateřské školy na obecních  pozemcích. 
Zastupitelstvo ukládá starostce obce Senohraby posouzení této alternativy a 
další případné doplnění a dopracování tohoto řešení jako podklad pro následné 
posouzení všech možností na provizorní umístění mateřské školy po dobu 
rekonstrukce. Zastupitelstvo ukládá starostce svolání zastupitelstva 
k projednávání všech možných variant řešení provizorního umístění mateřské 
školy v nejbližším možném termínu. 

Výsledek hlasování:    9 hlasů pro  0 hlasů proti  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení bylo přijato. 
 
Starostka navrhla usnesení, které měla původně připravené. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí prostor pro provoz 

mateřské školy mezi obcí Senohraby a společností GH ateliér, a.s., se sídlem 
Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 27758168. 

Výsledek hlasování:   1 hlas pro (Svašková) 
      8 hlasů proti (Bílý, Dvořák, Beneš, Kloužková, Kraut, Pancířová, Skořepa,  
                 Voňavková) 

  0 hlasů se zdržel 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
Přestávka. 
 

11.      Zpráva finančního výboru. 
Finanční výbor (dále FV) na svém jednání dne 3.3.2020 měl na programu: 1) Kontrola nákupu nástěnek a 
rozcestníků. 2) Kontrola nákladů na zřízení pobočky Pošta Partner. 3) Kontrola dvou vyhotovených 



projektů na dostavbu veřejného osvětlení. 4) Kontrola prací na podlaze hasičského domu. 5) Kontrola 
nákladů na pořízení ÚP obce. 6) Vnitřní směrnice O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 7) Nový 
návrh na rozpočtový výhled obce na roky 2020-2024. Zastupitel Dvořák přečetl zápis z tohoto jednání se 
závěry kontroly. Došlo k několika pochybením (překročení vnitřní směrnice). Příloha zápisu č. 3. 

          
            Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
 
 
12.  Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2024. 

Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení úpravu Střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 
2020-2024. Je zapracována dotace na přístavbu mateřské školy, dotace na výstavbu altánu a dotace na IT 
učebnu v základní škole. Příloha zápisu č. 4. 
Příjmy celkem za rok 2020:     34 977 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2020:     37 730 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2021:     33 899 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2021:     33 349 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2022:     18 820 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2022:     18 550 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2023:     18 820 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2023:     18 550 000,00 Kč 
Příjmy celkem za rok 2024:     18 820 000,00 Kč 
Výdaje celkem za rok 2024:     18 550 000,00 Kč 
Usnesení č. 12/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-

2024. 
Výsledek hlasování:    8 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš, Skořepa, Kloužková, 
                                                                      Pancířová) 
       0 hlasů proti  

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

 
 
13. Vnitřní směrnice č. 01/2020 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Dosavadní limit, o kterém může starosta či ředitel příspěvkové organizace (základní škola) samostatně 
rozhodovat, je 20 000 Kč. Starostka navrhuje, aby se limit zvýšil na 80 000 Kč bez DPH. Další součástí 
navrhované směrnice jsou veřejné zakázky I. kategorie: dodávky a služby do 300 000 Kč bez DPH a 
stavební práce do 700 000 Kč bez DPH, o kterých by bylo možné rozhodnout buď zastupitelstvem obce, 
nebo souhlasem zastupitelů e-mailem; a veřejné zakázky II. kategorie: dodávky a služby do 2 mil. Kč bez 
DPH a stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH, o kterých by rozhodovalo zastupitelstvo obce. Zastupitelka 
Kloužková navrhuje limit pro samostatné rozhodování starosty či ředitele příspěvkové organizace 40 000 
Kč bez DPH a navrhuje usnesení. Příloha zápisu č. 5.          
Návrh usnesení: V článku 6 bude zadávání zakázek do výše 40 000 Kč bez DPH, která je 

v kompetencích starosty a která je v souladu se schváleným rozpočtem. 
Výsledek hlasování:   3 hlasy pro (Kloužková, Pancířová, Voňavková) 
      5 hlasů proti (Svašková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš)  

  1 hlas se zdržel (Skořepa) 
Toto usnesení nebylo přijato. 
 
 
Usnesení č. 13/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 01/2020 O zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v té podobě v jaké byl zaslán zastupitelům, to 
znamená v bodě článek 6/4 ponechat výši 80 000 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování:    6 hlasů pro (Svašková, Dvořák, Kraut, Bílý, Beneš, Skořepa) 
       2 hlasy proti (Kloužková, Pancířová)  

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

 



14.  Rozpočtové opatření č. 7/2019. 
Starostka předložila členům zastupitelstva k informaci rozpočtové opatření č. 7/2019. Příloha zápisu č. 6. 
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 7/2019 činí: 30 903 329,00 Kč 
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 7/2019 činí:  31 796 436,57 Kč 
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 7/2019 činí: 31 858 301,00 Kč 
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 7/2019 činí:  32 451 195,00 Kč 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019. 

 
 
15.  Zpráva kontrolního výboru. 

Starostka uvedla, že na minulém zasedání zastupitelstva obce 10.12.2019 byla zastupitelkou Pancířovou 
předložena zpráva kontrolního výboru (dále KV) z 27.11.2019. Dále sdělila, co vše dle zákona o obcích 
může KV kontrolovat bez pověření zastupitelstva. S ohledem na zákon o obcích došlo při jednání a 
kontrole uvedeného KV k několika pochybením. Zastupitelka Pancířová sdělila, že se obrátila na 
Ministerstvo vnitra ČR, a to zaslalo vyjádření, z kterého vyplývá, že bylo vše v pořádku, kromě bodu nákup 
pozemků u nádraží a možný střet zájmů. Příloha zápisu č. 7. 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.  

 
16.     Různé. 
 
17.     Diskuse. 

V rámci diskuse bylo nadneseno několik témat: Nové autobusové zastávky, které dle řidičů autobusů 
neumožňují těsně zajet k nástupišti, nejsou bezbariérové a mají ochranu z boku (vjezd s kočárky). 
Poděkování za provedenou opravu schodů před mostem. Dotaz na chybějící svodidlo u nového chodníku 
od bývalé pošty. Dotaz proč se tento chodník stavěl, když tudy nikdo nechodí, a vykácela se zdejší lipová 
alej a stromy v parku. Nezakoupení bývalé Igry. Nesouhlas s plánovanou stavbou nákupního centra u 
příjezdu do obce. Zastupitelka Kloužková nebyla spokojena s tím, kdy byl vyvěšen zápis a zvukový záznam 
z posledního zastupitelstva. Navrhla usnesení. 
Usnesení č. 14/2020:  Zápis ze zastupitelstva bude zavěšen do 10 dnů od konání schůze a zároveň 

bude zavěšen i audiozáznam z této schůze. 
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro (Kloužková, Pancířová, Voňavková, Kraut, Bílý, Skořepa) 
       0 hlasů proti   

   3 hlasy se zdržely (Svašková, Dvořák, Beneš) 
Toto usnesení bylo přijato.  
 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 23.52 hodin. 
Zapsal: H.O. 
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 19. 3. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 
----------------------------------------                                      -----------------------------------   
             Jan Beneš v.r.                                                                 Milan Kraut v.r. 

 
 

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

starostka obce 
 
 
 
Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 19. 3. 2020    
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 19. 3. 2020 
Zápis byl vyvěšen: 19. 3. 2020 


