Zápis č. 6/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Senohraby konaného dne 17. 12. 2018
od 19 hodin v Hasičském domě, Hlavní 270, Senohraby
Přítomni:

Jana Svašková, Vladimír Dvořák, Anna Voňavková, Milan Kraut, Michal Bílý, Radek
Skořepa, Alexandra Kloužková, Lucie Pancířová
Omluveni:
Jan Beneš
Neomluveni: Zasedání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.00 hodin. Dále sdělila, že je pořizován
zvukový záznam, který bude následně vyvěšen na webových stránkách obce.
1.

Slib zastupitele obce.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 2. 11. 2018 byl nepřítomen zastupitel Radek Skořepa.
Starostka jej 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
Radek Skořepa 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 8 členů
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

3.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala zapisovatelkou zápisu paní H.O.
Starostka obce navrhla na ověřovatele zápisu pana Krauta a paní Voňavkovou.
Usnesení č. 66/2018: Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Kraut a paní Voňavková.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Diskuse: námitka k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce 2. 11. 2018:
Alexandra Kloužková vznesla požadavek, aby byla uvedena v zápisu námitka k zápisu ze 2. 11.
2018 z důvodu dvou jeho neúplností u bodů č. 9. a 10 volby členů finančního resp. kontrolního
výboru. Přesná formulace k bodu č. 9 zní: „Paní Kloužková navrhla paní Lucii Pancířovou za TJ
Sokol Senohraby“. Důvodem požadovaného doplnění je jasné označení voleného člena za TJ do
finančního výboru. Druhou neúplností je neuvedení zdůvodnění průběhu přednostního hlasování o
návrzích p. starostky (prvních v pořadí, součet jmen 4 osob) oproti protinávrhům p. Kloužkové
(druhé v pořadí, paní Pancířová) při volbě členů výborů finančního a následně obdobně u
kontrolního. Zdůvodnění paní starostky ze záznamu je: „Zde se jedná o tyto návrhy, všechny
rovnocenné, jedná se o součet jmen, takže budeme hlasovat v pořadí, v jakém byli tito členové
navrženi“. Díky tomuto postupu nebylo o protinávrhu – volbě paní Pancířové do finančního
výboru vůbec hlasováno. Dle Jednacího řádu obce Senohraby se o protinávrhu hlasuje před
původním návrhem (čl. V. bod 5. písmeno b), rovnocenné návrhy řeší stejný bod, písmeno d: „je-li
podáno k jednomu bodu programu více rovnocenných návrhů, u nichž nelze určit pořadí, v němž
byly podány, určí zastupitelstvo toto pořadí hlasováním bez rozpravy na návrh předsedajícího“.

4.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
1. Slib zastupitele obce.
2. Kontrola účasti.
3. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele zápisu.
4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce.
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2018 a č. 7/2018 na nepřijaté dítě do MŠ
Senohraby.
6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2018 a č. 9/2018 se spolky (včelaři a
myslivci).
7. Přijetí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na akci Senohraby – oslavy udělení obecních symbolů.
8. Prodej části pozemku ppč. 409/1 v k.ú. Senohraby.
9. Úprava stočného od 1. 1. 2019.
10. Příloha č. 8 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok
2019.
11. Volba zástupce obce v DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov a DSO Ladův kraj.
12. Volba zástupců zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Senohraby.
13. Zpráva finančního výboru.
14. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce.
15. Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 4/2018.
16. Podání žádosti o dotaci MMR ČR – oprava místní komunikace ul. Školní.
17. Projekt na intenzifikaci ČOV Senohraby.
18. Projekt na úpravu parčíku pod bývalou samoobsluhou včetně dendrologického posudku
dřevin.
19. Studie na využití budovy Hlavní čp. 19 pro obecní účely a možnosti případného jiného využití
stávajících obecních budov.
20. Přidělená dotace MV ČR a vypsání výběrového řízení na pořízení nového CAS pro JSDH
Senohraby.
21. Rozpočet obce na rok 2019.
22. Různé.
23. Diskuse.
Starostka navrhla rozšíření bodu č. 6 o veřejnoprávní smlouvu č. 10/2018 se Senohrabskou
besedou.
Usnesení č. 67/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání s rozšířením
bodu č. 6 o veřejnoprávní smlouvu č. 10/2018.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

5.

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 6/2018 a č. 7/2018 na nepřijaté dítě do MŠ
Senohraby.
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Senohraby z 27. 6. 2018 a vyhlášeného dotačního
programu obce si podali dva další žadatelé žádost o dotaci z rozpočtu obce na nepřijaté dítě do MŠ
Senohraby pro školní rok 2018/2019. V případě schválení těchto žádostí bude obec vyplácet
dotaci celkem třem žadatelům.
Usnesení č. 68/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 6/2018 mezi obcí Senohraby a
panem V.Č. a smlouvu č. 7/2018 mezi obcí Senohraby a paní V.Z.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

6. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 8/2018 a č. 9/2018 se spolky.

Žádost o poskytnutí dotace pro spolky podaly tři spolky: včelaři, myslivci a Senohrabská beseda,
které působí na území obce Senohraby.
Usnesení č. 69/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Senohraby č. 8/2018 mezi obcí Senohraby a ČSV
ZO – Senohraby, se sídlem Hlavní 79, 251 66 Senohraby, veřejnoprávní
smlouvu č. 9/2018 mezi obcí Senohraby a O.S.MS Kaliště – Turkovice,
se sídlem Kaliště 57, 251 64 Ondřejov a veřejnoprávní smlouvu č.
10/2018 mezi obcí Senohraby a spolkem Senohrabská beseda, z.s., IČ
43751547, se sídlem Školní 378, 251 66 Senohraby.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
7.

Přijetí dotace a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na akci Senohraby – oslavy udělení obecních symbolů.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo podporu ve výši 90 000 Kč na naši akci „Senohraby
– oslavy udělení obecních symbolů“, která proběhla 16. 9. 2018, a to ze Středočeského Fondu
hejtmana.
Usnesení č. 70/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 90 000 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a
zmírnění následků živelních katastrof v rámci Tematického zadání
„Podpora hejtmana“ na akci Senohraby – oslavy udělení obecních
symbolů.
Výsledek hlasování:
8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

8.

Prodej části pozemku ppč. 409/1 v k.ú. Senohraby.
Jde o prodej části pozemku ppč. 409/1 v ulici Ve Vilách, odbočku z naší komunikace o ploše 19
m2. Majitelka sousedního pozemku nabízí částku 1300 Kč za m2 (obvyklá cena je 1250 Kč m2).
Usnesení č. 71/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku ppč. 409/1 v k.ú.
Senohraby (budoucí ppč. 409/46 v k.ú. Senohraby) o výměře 19 m2 za
nabízenou částku 1300 Kč za m2 (celková cena 24 700 Kč) a kupní
smlouvu s paní J.K.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

9.

Úprava stočného od 1. 1. 2019.
Stoupající náklady na čištění odpadních vod v naší ČOV včetně jejích oprav spolu s nutností
odvádět od roku 2019 MŽP ČR poplatky za množství vypouštěných vod naší ČOV znamená, že
v roce 2019 by mělo být zvýšeno stočné o 1,09 Kč. Stočné tedy bude ve výši 27,63 Kč bez DPH,
tj. 31,77 Kč včetně DPH. Vodné zůstává ve stejné výši: 31,93 Kč bez DPH, tj. 36,72 Kč včetně
DPH.
Usnesení č. 72/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu stočného od 1. 1. 2019 ve výši 27,63
Kč bez DPH (31,77 Kč včetně DPH).
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

10.

Příloha č. 8 k obecně závazné vyhlášce č. 12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok
2019.

Pro rok 2019 zůstávají poplatky za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2018.
Novinkou je nabídka odvozu směsného komunálního odpadu 1x za měsíc, nádoba 80 l, poplatek
1050 Kč. Viz příloha zápisu č. 2.
Usnesení č. 73/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 8 k obecně závazné vyhlášce č.
12/2011 o poplatku za komunální odpad pro rok 2019.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

11.

Volba zástupce obce v DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov a DSO Ladův kraj.
Obec Senohraby má podíl v DSO Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov. Každé 2-3 měsíce se
zástupci obcí na úrovni starostů setkávají a řeší zejména postupnou obnovu tohoto přivaděče a
přilehlých vodojemů. Zatím pro rok 2019 hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Je nutné zvolit
zástupce za obec Senohraby.
Usnesení č. 74/2018: Zastupitelstvo obce volí zástupkyní obce v DSO Vodovodní přivaděč
Javorník – Benešov starostku obce Ing. Janu Svaškovou.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
DSO Ladův kraj sdružuje 23 obcí směrem na Říčany. Organizuje a podporuje různé akce typu
Ladovská zima, Čistý Ladův kraj, buduje cyklostezky a spolupracuje na projektech, které spojují
obce v regionu. Zástupci obcí na úrovni starostů se setkávají každé 2-3 měsíce. Starostka
seznámila s rozpočtem pro rok 2019. Je nutné zvolit zástupce za obec Senohraby.
Usnesení č. 75/2018: Zastupitelstvo obce volí zástupkyní obce v DSO Ladův kraj starostku
obce Ing. Janu Svaškovou.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet DSO Ladův kraj pro rok 2019.

12.

Volba zástupců zřizovatele ve Školské radě při ZŠ Senohraby.
V letošním roce došlo k rozšíření školské rady ze 3 na 6 členů: třetinu volí zřizovatel, třetinu
učitelé a třetinu žáci, resp. rodiče. Za zřizovatele jsou navrženi Radek Skořepa a Jana Svašková,
oba mají v ZŠ Senohraby svého potomka.
Usnesení č. 76/2018: Zastupitelstvo obce volí zástupce zřizovatele ve Školské radě při ZŠ
Senohraby Ing. Janu Svaškovou a Radka Skořepu.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.

13.

Zpráva finančního výboru.
Finanční výbor na svém jednání dne 22. 11. 2018 měl na programu kontrolu plnění rozpočtu obce
s výhledem do konce roku 2018 a projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2019 v položkovém
znění. FV konstatoval, že vzhledem k nerealizaci oprav komunikací v plánovaném objemu na
straně výdajů a vyšším daňovým příjmům rozpočet za rok 2018 skončí s přebytkem. FV projednal
jednotlivé položky příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2019 a doporučil jej v této podobě
předložit zastupitelstvu obce k projednání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.

14.

Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce.
Dne 14. 11. 2018 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce ze strany Středočeského kraje, a
to s výsledkem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. V souvislosti s přijatými dotacemi
bylo kontrolory doporučeno, aby se dotace, která je schválená zastupitelstvem obce a přijde na
účet obce, zaúčtovala ihned, nikoliv až po schválení zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 77/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm.
a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: Navýšení závazných
ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při
podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě
právních předpisů. Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším
zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření
starostou.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce.

15.

Rozpočtové opatření (úprava rozpočtu) č. 4/2018.
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 příloha zápisu č. 4.
Celkové příjmy před rozpočtovým opatřením č. 4/2018 činí: 17 522 040,19 Kč
Celkové příjmy po rozpočtovém opatření č. 4/2018 činí:
20 740 589,19 Kč
Celkové výdaje před rozpočtovým opatřením č. 4/2018 činí: 19 476 608,80 Kč
Celkové výdaje po rozpočtovém opatření č. 4/2018 činí:
19 796 542,80 Kč
Usnesení č. 78/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti
1 hlas se zdržel (Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.

16.

Podání žádosti o dotaci MMR ČR – oprava místní komunikace ul. Školní.
Jde o podání žádosti o dotaci na opravu druhé poloviny Školní ulice.
Usnesení č. 79/2018: Zastupitelstvo obce Senohraby schvaluje podání žádosti o dotaci pro akci
„MK ulice Školní, obec Senohraby“ v rámci podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova do dotačního titulu 117D8210A – Podpora
obnovy místních komunikací, poskytovatel dotace Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

17.

Projekt na intenzifikaci ČOV Senohraby.
Kapacita naší ČOV je hraniční a musí se v relativně krátké době intenzifikovat. Jako zvolené
technologie se nabízí dvě varianty: jednak zachování současné budovy a výměna stávající
technologie čištění za novou, moderní technologii, která umožní zvýšení kapacity, nebo rozšíření
přístavbou stávající budovy a rozšíření kapacity přidáním dalších zařízení současné technologie.

Usnesení č. 80/2018:

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání studie na ekonomické a technické
zhodnocení návrhu společnosti Envipur a další variantní řešení
intenzifikace ČOV Senohraby včetně budoucího provozu.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

18. Projekt na úpravu parčíku pod bývalou samoobsluhou včetně dendrologického posudku
dřevin.
Dřeviny v parčíku pod bývalou samoobsluhou je třeba dendrologicky zhodnotit a posoudit jejich
zdravotní stav a navrhnout jejich zachování či případné pokácení, a to v rámci dendrologického
posudku a studie úprav parčíku.
Usnesení č. 81/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje poptání studie na úpravu parčíku pod
bývalou samoobsluhou a schvaluje zadání dendrologického posudku na
stávající dřeviny.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.
19. Studie na využití budovy Hlavní čp. 19 pro obecní účely a možnosti případného jiného využití
stávajících obecních budov.
Jde o budovu bývalé restaurace U Andělů, která je v současnosti nevyužitá. Případná studie by
měla posoudit její využitelnost pro účely obce, a to společně se stávajícími obecními budovami.
Usnesení č. 82/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje poptání studie na využití budovy Hlavní
čp. 19 pro obecní účely v kontextu s případným jiným využitím
stávajících obecních budov.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

20.

Přidělená dotace MV ČR a vypsání výběrového řízení na pořízení nového CAS pro JSDH
Senohraby.
MV ČR přidělilo obci Senohraby dotaci ve výši 2 500 00 Kč na pořízení nového hasičského vozu
pro naši výjezdovou jednotku hasičů. Je třeba získat z dotací další finanční prostředky. Současně
bude vypsáno výběrové řízení na nákup vozu, jehož podmínkou bude, že zakázka nebude
realizována, pokud nebudou obcí získány dostatečné finanční prostředky.
Usnesení č. 83/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace MV ČR ve výši 2 500 000
Kč a vypsáním výběrového řízení na pořízení nového CAS Tatra T 815
pro JSDH Senohraby. Podmínkou realizace zakázky bude získání
dostatečných finančních prostředků na dofinancování koupě vozu
z dalších finančních zdrojů v roce 2019.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

21.

Rozpočet obce na rok 2019.
Starostka předložila členům zastupitelstva ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2019 - příloha
zápisu č. 5. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Starostka přečetla a okomentovala částky na
straně příjmů i jednotlivé kapitoly na straně výdajů.
Celkové příjmy činí:
25 602 200,00 Kč
Celkové výdaje činí:
25 602 200,00 Kč
Usnesení č. 84/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v té podobě,
v jaké byl vyvěšen na úřední desce.

Výsledek hlasování:

5 hlasů pro
0 hlasů proti
3 hlasy se zdržely (Skořepa, Pancířová, Kloužková)
Toto usnesení bylo přijato.

22.

Různé.
Odměny neuvolněných zastupitelů obce – nové nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 202/2018 Sb. ohledně odměn pro neuvolněné
zastupitele, je třeba je schválit zastupitelstvem obce.
Usnesení č. 85/2018: Zastupitelstvo obce stanoví, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla
v souladu s § 72 a § 84 zákona o obcích a nařízení vlády č. 202/2018 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
v platném znění, poskytována měsíční odměna v maximální výši dle
tohoto nařízení s účinností od 1. 1. 2019. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
0 proti
0 se zdržel
Toto usnesení bylo přijato.

23.

Diskuse.
Pan V.K. v diskusi nadnesl několik témat týkajících se hlasování zastupitelů, anonymizování
údajů při zveřejňování zápisu, zástupců ve školské radě, práce zastupitelů, představ o fungování
představitelů obce, voleb do zastupitelstva obce, kolem kterých proběhla diskuse.

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva obce ve 22.23 hodin.
Zapsal: H.O.
Čistopis zápisu byl vyhotoven: 21. 12. 2018
Ověřovatelé zápisu:

---------------------------------------Milan Kraut v.r.

---------------------------------------Anna Voňavková v.r.

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

Zápis byl ověřovateli zápisu podepsán dne: 21. 12. 2018
Zápis byl starostkou obce podepsán dne: 21. 12. 2018
Zápis byl vyvěšen: 7. 1. 2019

