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Senohrabštilrýníci
a shrnutí sezony

2oL5lt6

Jako tr adičně j sme,,př echo d"
z podzimního příprauného období
do zimttí sezona uskutečnili poslední
Iistopadouou neděIi na Váurouě
p alouku b ěhem 59. ročníkuPo d zimního
běhu lužařů(uiz. SH. l1-1z/zolfl.
Po Podzimním běhu lyžařů přišlo čekání na sníh, v Senohrabech však nepadalo a na horách listopadový sníh mezitím
skoro všechen roztál. Přesto k nám byl
Krakonoš milostivý a na Černéhoře jsme
na,,prvním sněhu" ve dnech 11. - 15. 12.
zažili doslova zimní pohádku. Zúčastnilo
se celkem 17 dětí +ro dospělých.

Vánoce byli bezsněžné a hned první víkend po Novém roce přišel první vrchol
sezony - Jizerská 5o, kde jsme se představili v plné síle a v nových oddílových
kombinézách. Do závodů od pátku do neděle nastoupilo celkem z+lyžaí:ůSokola
Senohraby!

Hned týden po Jizerské 5o přišel ve

dnech 17. - 22, l. úplný vrchol sezony pro
naše mladé lyžaře a o něco staršítrenéry.
Lyžařský oddíl TJ Sokol Senohraby byl
pověřen sestavením reprezentace středočeskéhokraje v běhu na lyžíchna Hrách
VII. zimní olympiády dětí a mládeže, jež
hostil Ústecký kraj s hlavním olympijským městem Chomutovem. V běhu na

srr.
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Pečovatelskéslužby
v senohrabech

lyžícha v biatlonu se závodilo na krušnohorském Cínovci v kategoriích mladšího
žactva (roč. zoo3-o4) a staršíhožactva
(roč. zooz-og). V každékategorii vždy
z holky a z kluci. Naši malí borci nedosahovali sice na medailové pozice, ale ve
velké konkurenci závodníků z horských
krajů vůbec neudělali ostudu.

ZačáIek března je pro spoustu běžcůna
lyžíchna celém světě velký svátek - 6. g.
vasův běh ve Švédsku.ze senohrab se
legendárního závodu letos zúčastniliM"
Svoboda, L. Havel, V. Spilka, V. Douda, J.
,,Šuplík"Šmolík,R. Skořepa, Obik. Nejrychlejším členem senohrabské výpravy
byl nakonec Honza Šmo]ík,který zvládl go km dlouhou trať v úžasnémčase

Ač v letošní dalšínejen senohrabské (ne)
zimě možná někdy těžko uvěřitelné, ly-

5:52:29.

žařská sezona běžela na plné obrátky.

Trénovalo se na každém kousku zasněženézemé, pořadatelé závodů po celé Evropě napínali všechny fyzické i psychické
síly k uspořádání svých akcí a většinou
(až na několik výjimek) se jim to díky
neuvěřitelnému nadšení a improvizacím
dařilo! Např. na Šumavě se po týdenní
práci s nahazováním sněhu jel na konci
února 3r. ročníkŠumavskéhoskimaratonu jako součást Evropského poháru
v lyžařských maratonech a v něm zabodovala i senohrabská závodnice. y závodě volnou technikou na zo km obsadila
z. místo Iva Veselá.

sťr.
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Nebezpečnéodpady
Systém odevzdávání

V březnu přišly i dalšívelké vrcholy sezorly| 12-13.3. kultovní ,,Humanita" na
Benecku jako závér ečný podnik pražského poháru nebo Engadin skimaraton ve
Švýcarsku.Hned dalšívíkend (r8. - zo.
s.) dalšívrchol §ezony v podobě MČR ve

štafetách a na dlouhé tratě - Hančůvmemoriál na Horních Mísečkách v krkonoších.Všechny zmíněné akce jsou i s účastí

lyžařů TJ Sokol Senohraby.
S KO L ! S enohr ab

štíly žníci

http://www. senohraby. cz/ ski-tz

http://www.sose.czf
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Přípra\y novéh o izemního plánu obce Senohraby
Obec Senohraby připravuje nový územníplán celého správního území. Dle §46 zákona č. 183lzoo6 Sb, můžekaždý (fyzická nebo právnická osoba) uplatnit své návrhy, připomínky
náměty a předat je nebo je zaslat na Obecní úřad Senohraby,
Příčná 6t, z5t 66 Senohraby, email: obec@senohraby.cz. Formulář je k dispozici na webových stránkách obce nebo na OÚ.
Jeho obsahem je jméno navrhovatele, číslodotčeného pozemku dle katastrální mapy nebo název lokality (území, ulice),
současný stav využitíajeho navrhovaná změna a důvody navrhované změny. Dále je nutné přiložit snímek katastrální mapy
s vyznačením plochy navrhované změny (neověřený např. stažený z internetu), případně náčrtek, studii či výkres navrhovaa

ných změn.

Žádosti doručené v minulých letech na OÚ budou zahrnuty do procesu příprav nového územníhoplánu obce, nemusí
být tedy podávány znovu. Veškeré informace týkající se pří-

prav nového územního plánu najdete na internetových
stránkách obce v odkazu Obecní úřad - územní plán a na
úřednídesce.

]ana suaškouá

Pečovatelskéslužby na územíobce Senohraby
Obec Senohraby uzavřela smlouvu na výkon pečovatelskéslužby s městem Mnichovice pro občany s trvalým pobytem
v našíobci. Předmětem této smlouvy je

zajištění služeb především pro seniory
tohoto charakteru: pomoc při zvládání

běžných úkonůpéčeo osobu, pomoc při
úkonech osobní hygieny, dovoz nebo donáška teplého jídla, pomoc při zajištění
chodu domácnosti (např. donáška vody,

topiva, nákup), dovoz k lékaři nebo na
úřad. Úkony pečovatelské službyjsou zajišťovány v pracovních dnech mezi 7:oo
a r5loo hod.

Pečovatelskéslužby se poskytují osobám se sníženou soběstačností z důvodu

věku či onemocnění, především seni-

orům starším65 let na základě doporučeníjejich praktického lékaře na zajiš-

.:.1r§!l9?i,§!;i.'ll
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3. dubng 2016 od 15:00

do 18100 hod.

EA Hotelový reSort SEN,

swiss restourqnt

Ček6 na Vós opět pesŤď prryram plný her, tanca,

so.$aŽí, zojírnových vysloup"ní a krósné ?omboly.
Vstupné: dobrovolné

tění pečovatelských služeb dle ceníku
služeb, který je k dispozici na těchto
webových stránkách:
http://www. mnichovice. info/index,php
/sluzby/pecovatelska-sluzba.

V případě zájmu o tyto služby kontaktujte pečovatelku paní Jelínkovou na tel.

zz8 88z z8+.

Jana suaškouá

sH##,&
Obecní zpravodaj Senohrabská hláska
vydává Obec Senohraby,
Redaktorka: Jana Vrbová
Kresby: Milada Bláhová
Graíická úprava: Martin Vávra

Tisk: Masopustovi, Zaječice
Kontakt: OÚ Senohraby, Příčná 6r,
Tel.: 3z3 6ss ee6, fax: 3z3 655 53
www.senohraby.cz
Přijem inzerce e-mai]em:
inzerce@senohraby.cz
E-mail redakce: hlaska@senohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do zo, stávajícího
měsíce. Nelyžádané podklady k tisku
se nevracejí. Redakce můžepříspěvky
redakčně krátit.
Povoleno MK ČR B 12710
Čislro zlzot6, ročník57
Yychází3t.3. zot6
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Náročný program prověřil fyzickou zdat- Také jsme dostali dalšídopis s informanost všech zúčastněnýcha síly zbyly i na cemi o životě a studiu od našíadoptované
učenía večerníprogram, Jako obvyk- dívky Grace z Indie.
le děkujeme našim instruktorům a dále
všem, kteří k přípravě a hladkému prů- V době vydání této Hlásky již bude Moběhu přispěli.
rana vyne§ena a v Sázavě utopena, velikonočníkras]ice nabarveny, osení vzk]íV březnu jsme zakončili úspěšnou akci čeno a jaro krásnými básněmi přivítáno
(při tradičnírecitační soutěži Senohrab,,Sněhuláci pro Afrikť' - ve sbírce na podporu vzdělávání dětí v Africe jsme shro- ské vajíčko).
máždili částku dosahující téměř 3 ooo Kč.
A tato aktivita ještě nekončí - soutěžíme Také dalšísoutěže různéhodruhu budou
ještě se sněhulákem (W dílem) našich rozběhnuty (matematický Klokan, Pythaprvňáčků - podpořit nás mohou všichni goriáda, Pangea - do celostátního kola pofacebookomilci lajkováním na této adrese:
stoupilo několik borců, držte nám palce!,
www. facebo ok, com/snehulaciproafriku/.
olympiáda v Ad Plavecko - běžeclcý poháa
Náš obrázekmá číslo3r4. Děkujeme!
Pražský pohar žactva v OB...).

A po Velikonocích nás čeká projektový

týden Země - letos o trochu dříve, zato
v duchu všech živlů- prozkoumáme jejich působení na člověka a naopak vliv
člověka na přírodu. A co pár malých dětí se všemi špatnostmi páchanými na

přírodě zm:ůže?I zdánlivě malý úklid

lesa a okolí školy možná naučíohledupl-

nému přístupu k okolí a druhým lidem
vbudoucnu,..
Krásné barerrné a voňavéjaro všem čtenářům přejí děti a učitelky ze ZŠ.
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Stopy tvorby zahradního architekta
Josefa Minibergera v Senohrabech
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Srdečně všem jubilantům blahopřejeme
a přejeme do dalších let mnoho spokojenosti, zdraví i lásky v rodině.
za ob ecní úřad, Šárka s ou ou á

Jubileum
V březnu oslavil ,r,.iznamné jubileum senohrabský patriot pan Martin Líbal. Posíláme mu velkou gratulaci

a

přání stálé-

ho elánu a zdravi a mnoho odborných
i osobních úspěchů.

RedakceSH

velikonočnídoba

Na počátku zo. století a v období tzv.
r. Československé republiky je zde stále

oámakřesťana

Z historického hlediska je celé lidské společnosti wozeno oslavovat narození člověka a lzpomínat na zemře]é. U nás křesťanů
je to v nadneseném smyslu obráceně. My
v době Velikonoční,ve které nyní žijeme,
vzpomínáme na zemřelého a pak nově narozeného JežíšeKrista. On napřed zemřel
a pak byl vzkříšen. Stalo se to protq aby pro
lidstvo získď nesmrtelnost danou od Boha.

Také v jeho době existovala společnost
rozdělená na dobro a zlo, ale někteří z těch,
kdo ho ukřižovali, netušili, že zkíižezasazeného do země vyroste strom nového
života. Právě v tomto novém životě jsme
i my získali nesmrtelnost. Tak si položme
otázku, kdo z nás by si nepřál setkat se
s předky, s maminkou, tatínkem, dětmi,
manželkou nebo manželem? Nic však není zadarmo a proto se nejen ve Velikonoční době modlíme za naši nesmrtelnost.

Velikonoční dobu prožíváme od půstu

přes Zelený čtwtek, Vellcý pátek až do Bílé soboty, právě do doby vzkříšenív naději setkávání se. LetošníVelikonoění
doba končí15. května sesláním Ducha
svatého. Tento konec velikonoc budeme
moci prožíti při letošníoslavě pátého vý-

ročnívysvěcení senohrabské kaple

sv.

Vojtěcha v sobotu zr. května. Zde sijistě
budeme moci podat ruku s přáním pokoje a vzájemné lásky mezi sebou.

JanKulhánek

d$

patrný čilý stavební ruch. V tomto období
dochazí k výstavbě řady významných a architektoniclcy cenných objektů vil (Vostře-

balova vila, Vila J. Pipka, Špírkovavila,
Prokopova vila aj)., které si zde nechávají
vybudovat významné osobnosti společensko-kulturního života, pražštíintelektuálové, podnikatelé a též§tátní úřednícidané
doby. Reprezentativní vily jsou zasazely
do překrásných zahrad, které i v současné
době, to jest i v některých případech přes
roo let od jejich založeni, skrývají stále
svá tajemsM. Velkou neznámou je autorství náwhu zahradní kompozice a výběru
použitéhorostlinného materiáilu pro E to
objekty, které můžeme připsat jak architektům budov, stavebním inžený.rrim, za-

hradním architektům, zahradníkům, tak
i majitelům. Situaci pro naše bádání však
dosti znesnadňuje absence dochovaných
původníchpodHadů, jako jsou např. zahradníplány.
Mezi qýznamné zahradní architekty, kteří
působili v Senohrabech, patří prokazatelně

Josef Miniberger (r8z8-rgss) a Leopold
Batěk (186g-19z8), Oba dva muži, jak dokládá Minibergerův deník, se sešli společně v době první světové války v Senohrabech při práci na zahradě vily Dr, Pejka
a pana Šípaa v roce r9r8 na přípravě za-

hradního náwhu okolí vily pro Dr. Vostřeněkolik dní
bala. Bylo zcelabéžné,žeizde
pobývali a pracovali na několika zahradách souběžně. Miniberger dokonce zde
působil téměř nepřetrátě několik měsíců
na podzim roku 1916, aby stihl dohlédnout na výsadbu rostlinného materiálu
a potřebné sezíllipráce apéčinajiž založených zahradách. V meziválečném období
je už pouze v Senohrabech činný J. Miniberger, kterýse podflí naúpravách zahrady
Dr. Novotného a provádí adaptace starších
výsadeb vjiž zmiňovaných zahradách.

J, Miniberger i L, Batěk vyrvořili za svůj
život přes dvě stě projektů zahrad, byli také členy Dendrologické společnosti v Průhonicích a spolupracovali s řadou školkařslcých firem. Tlrto skutečnost dodnes dokládají ve výše uvedených objektech dochované zajímavé letité dřeviny a to především

stromy: Fagus sylvatica'Atropurpurea'
(buk lesní čevenolisqfi v daném kultivaru), Fagus sylvatica 'Rohanii'(buk lesní
s laločnabými li§ty - kulťvar vyšlechtil
V. Mašek), Quercus robur 'Fastigiata'
(sloupovitý kultivar dubu), Picea orientalis (smrk východní), Picea pungens (smrk
pichlavý), Pinus nigra (borovice černá), Pinus strobus (borovice vejmutovka), či celá
řada star,ých okrasných keřů rododendronů, azalek, kalin a šeříků.
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Jednotka byla operačnímstřediskem vyslána celkem k zz událostem. Nemalou
měrou se na počtu zásahů podílela noc
z z9, ínora na r. března, kdy většinu
středních čech během několika hodin
zasáhla sněhová kalamitaVfiimkou nebyly ani Senohraby a blízkéoko]í. Situaci
značně komplikova]a skutečnost, že teplo-

elektrickým vedením a zbytek noci strá-

hasiče nfuočná jak fyzicky tak psychicky,

V

odstraňování následků této kalamity
pokračovala jednotka ještě v následuji
cích dnech. 6. března odstraňovala jednotka strom spadlý nad obydlí. Zisahbyl.
velmi technicky náročný z důvodu špatné
přístupnosti k objektu, velká část zásahu
se odehrávala v noci a hasiči pracovali ve
výškách, Zásah trva] bez mála 3. hodiny.
Vtomto období se senohrabshim hasičům
nevyhnuly ani požáry. Třikát zasahovali naši hasiči u požáru domů a to nejen
v Senohrabech, ale i v okolních obcích.
Dvakrát byla jednotka vyslána k požáru

ty se pohybovaly okolo ooC a sníh, kte4ý
rychle přibýval, byl mokrý a těžký. Velký
nápor sněhu nevydržely některé stromy,
které pod tíhou praskaly. Kalamitní stav
nastal, když stromy začaly padat na komunikace a na dráty vedoucí elektrickou
energii. Některé stromy zůstaly viset nad
komunikacemi nebo obydlími našich
spoluobčanůa ploto bylo nutné je rychle odstranit. Naše jednotka byla k první
události vyslána okolo 18. hodiny večerní automobilu. Dvanáctkrát byla v tomto oba následně přejížděla k dalším událostem.
dobíjednotka vyslána k dopravním nehoS několika malými přestávkami \řyjížděli dám z toho dvakrát s nutnosť vyproštění
senohrabštíhasičicelou noc až do 9. hodin účastníků
dopravní nehody.
do rána. Během této noci hasiči lyjeli dvakrát k doprarmí nehodě, jednou k požáru

lesního porostu, způsobeného spadlým

ského plesu, Hasičský ples se konal z7. z.

vili hasiči odstraňováním padlých stromů zot6 již potřetí v zahradní restauraci EA
v obci Senohraby, na silnici č. 3 a na dál- hotelu SEN v Senohrabech. Všem hasinici Dr. Noc to byla opravdu perná a pro čům,kteří se podíleli na přípravách ple-

V měsíci únoru čekala kromě povinností
hasiče i příjemná odměnav podobě hasič-

su, jistě udělala radost velká návštěvnost
akce. Návštěvníci plesu si mohli užítskvělé hudby v podání skupiny Studio 95 a také

si odnesli spoustu hodnotných cen z tom-

boly, Letos poprvé byla akce obohacena
o

vystoupení tanečnic s ohněm,

Druhou březnovou sobotu se senohrabští
mjadí hasiči zučastnili soutěže Mukařovské uzlování. V celkovém pořadí obsadilo družstvo starších 6. místo a družstvo
mladších 15. místo. V soutěži jednotlivců
v kategorii starších se nejlépe umístil David Bílý, kteÝ skončil jako t5 ze t4t závodníků.Mezi mladšími jednotlivci se nejlépe
umístila Lucie Paloučková, která obsadila
34. místo z celkového počtu r4z závodníků.

Mladým hasičůmgratulujeme a přejeme
mnoho úspěchův dalších soutěžích.
Iua Fajstaurouá

Nový systém v oderzdávaní nebezpečných objemných odpadů
Zastupitelstyo obce na svém jednání dne 15. března zo16
schválilo smlouvu se společností ELDO Marek Vokatý
o celoročním odběru nebezpečného a objemného odpadu.
Touto smlouvou se rušídosavadní systém, kdy nebezpečný
a objemný odpad se svážel zx ročně v rámci mobi]ního svozu. Fodle nowě schválené smlouvy mohou občanéSenohrab
a majitelé nemovitostí v Senohrabech odevzdávat nebezpečný a objemný odpad ve sběrně surovin u nádraží,a to

každou první sobotu v měsíci - z. dubna; 7. května;

4. června; z. ěervence; ó. srpna; 3. záříi r. října;
5. listopadu a 3. prosince zo16. Provozní doba ve sběr-

ně bude od o9:oo hodin do r5:oo hodin, Občanés trvalým
bydlištěm v Senohrabech musí předložit občanský průkaz
a vlastníci nemovitostí v Senohrabech bez trvalého pobytu
musí předložit občanský průkaz a doklad o zaplacení poplatku za komunální odpad pro rok zo16.
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Zápis ó. t/zot6
jednání zastupitelstva obce
Senohraby konaného dne 15. o3. zo16
od r9:oo hodin, v kongresovém sále EA
Hotelového resortu SEN
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tiskařských a vazačských prací pro
publikaci o historii obce.

. Přítomni: Ing. Jana §vašková,

Pronájem obecních pozemků v lokalitě
říčníchlázni - posouzení nabídek
a zpráva výběrové komise.
ťIprava rozpočtu é.6lzot5k 3r. rz.

Milan Kraut, PhDr. Vladimír Dvořák,
PhDr. Viktor Kopper, Václav Krebs,

Jana Vrbová, Zbyněk Průša,Ing.

zahradník

Jiří

. Omluveni: Michal Bílý
. Kontrola účasti.
Zasedáni zastupitelstva obce zahájila
starostka obce v r9:oo hodin.
Starostka konstatovala, že dle
prezenční listiny - příloha zápisu
č. r je přítomno 8 členůzastupitelstva
obce. Zastupitelstvo obceje tedy
usnášeníschopné.
. Volba ověřovatelů zápisu ajmenování
zapisovatele zápisu.
Jmenování zapisovatele.
Starostka obce jmenovala
zapisovatelem zápisu pana Jana
Herbsta. Jiný návrh na zapisovatele
nebyl vznesen.
starostka obce navrhla na ověřovatele
zápisu paní Janu Vrbovou a pana

Vladimíra Dvořáka.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Usnesení č.ot/ or./ zot6:

Ověřovateli zápisu byli zvoleni
Vladimír Dvořák a Jana Vrbová.
Program dnešního jednání

zastupitelstva.
přivítání, kontrola účasti.

Volba ověřovatelů zápisu a jmenování
zapisovatele zápisu.
Schválení programu jednání
zastupitelstva obce.
Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne
15. 12. 2015.

smlouva o zíizelivěcného břemene
služebnosti RWE - ul. Na Požáru.
smlouva o zíizenivěcného břemene
služebnosti RWE - ul. Nad Žtaaky.
Smlouva na výkon pečovatelskéslužby
s ORP Říčany.
Žádost spolku zahrádkářů o sídlo na
adrese OÚ Senohraby.
Bezúplatný převod pozemků -

komunikací do vlastnictví obce.
Nabídka na bezúplatnou směnu
pozemků ppč.4zol4 a 4zzlz v k. ú,
Senohraby za lesní pozemek ppč.83r/z
v k. ú. Lensedly.
Smlouva o spolupráci s obcí Čerčany
o zabezpečení školnídocházky,

ÍJprava septiku na Baštírně.
Výběr dodavatele grafických,

*

2o15.

ťTprava rozpočtu é.tl zot6.
Žádost Posázaví o.p.s. o poskytnutí

neinvestičnídotace na poskytování

obecně prospěšných služeb.
ťJprava stanov DSO Ladův kraj.
Nabídka na koupi parčíkuokolo bývalé

samoobsluhy

-

p. Jankovský.

smlouva o dílo s firmou Eldo Marek
Vokatý IČ 4sz6to43o celoročním
odběru velkoobjemového a
nebezpeěného odpadu.
Úprava obecně záv azné vyhlášky
ó.zlzot5 o stanovení systému
shromaždbvání odpadů.
Různé.

Diskuze.
Připomínky a návrhy k programu:
Pan Zahradník navrhuje zařadit

do programu tyto body:

Kontrola plnění usnesení
zastupitelstva obce, připomínek
zastupitelů a občanůobce. Dotazy

Dvořák, Průša,Krebs
r se zdržel: Svašková,
Hlasování o programu dnešního
jednání zastupitelstva obce, který bude
rozšířen o bod č. z4.

Usnesení é.o4/ ol-/zor.6l

Za§tupitel§tvo obce schvaluje navržený
program jednání doplněný o bod č. z4.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Schválení zápisu zezasedániZO ze dne
15. 12. 2015,

Pan Zahradník: Při posledním jednání
byla rozprava, která se v zápisu
neobjevila.

Paní Svašková:Zápisy se dělají

struěně tak, aby občanévěděli, o čem
sejedná. Celá audionahrávkaje na

internetových stránkách obce.
Hlasování o doplnění zápisu
z minulého zasedání o připomínky
pana Zahradníka.

Usnesení é.o5/ ol-/zor6:
Zastupitel§tvo obce schvaluj e
doplnění zápisu z minulého zasedání
za§tupitel§tva obce o připomínky
pana Zahradníka, které se týkají ceny
vodného a stočnéhoa smlouvy s VHS
Benešov.

a

Výsledek hlasování: r hlas pro:

Bod A, navrhuje pan Zahradník zařadit
do programu dnešního jednání jako

bod č. 5.

7 sezdrže|o: Svašková, Kraut, Dvořák,
Vrbová, Krebs, Průša,Kopper
Hlasování o zápisu ze zasedání ZO ze
dne 15. t2.2o15.

Usnesení ó.oz/ ol./zor.6:

Usnesení č.o6/ ol./zor.6z

do programu dnešního jednání
zastupitelstva obce byl zařazen

zasedání ZO ze ďne 15. 12. 2015.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,

stížnosti občanů.Informace o nájemní
smlouvě na rybářskou chatu na Baštírně,

Zastupitelstvo obce souhlasí, aby
bod č. 5: ,,Kontrola plnění usnesení

zastupitelstva obce, připomínek
zastupitelů a občanůobce".
Výsledek hlasování: 3 hlasy pro:
Zahradník, Kopper, Vrbová
5 se zdrželo: Svašková, Kraut, Dvořák,
Průša,Krebs
Na návrh pí starostky bude tento bod
zaíazen do bodu č, 22: ,,Různé".
Bod B. návrhu pana Zahradníka bude
zaíazen do bodu č. zz: ,,Různé".
Bod C. navrhuje pan Zahradník zařadit
do programu dnešního jednání jako

bod č. z4.

Usnesení č.o3/ ot lzot6:
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby

do programu dnešního jednání
zastupitelstva obce byl zařazen bod
č, 24: ,,Informace o nájemní smlouvě
na rybářskou chatu na Baštírně".
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:

Zahradník, Kopper, Vrbová, Kraut,

zahradník

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis ze

Krebs, Průša,Kopper
r hlas proti: Zahradník

smlouva o zřizeni věcného břemene
služebnosti RWE - ul. Na Požáru.

Jedná se o stavbu plynové přípojky
k pozemku ppé.4z7ltt, ulice Na Požáru.

Usnesení č.o 7 / ol./ zori6z

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o zíizení věcného břemene služebnosti
mezi obcí Senohraby a společnostmi
RWE GasNet a RWE Distribučníslužby
na plynovou STL přípojku kppó.4z7ltt
ulice Na Požáru.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
smlouva o zíizenivěcného břemene
služebnosti RWE - ul. Nad ŽlaUby,
Jedná se o stavbu plynové přípojky
k pozemku ppé,85lz6,ulice Nad Žlábky.

Usnesení ě.o

8 / ol^/

zot6:
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Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o zíizenivěcného břemene služebnosti
mezi obcí Senohraby a společnostmi
RWE GasNet a RWE Distribuční služby
na plynovou STL přípojku k ppč.85/z6,
ulice Nad Žlábky.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Smlouva na výkon pečovatelskéslužby
s městem Mnichovice.
V programu dnešníhojednání bylo
omylem uvedeno, že smlouva na výkon
pečovatelskéslužby bude uzavřena s
oRp Říčany.

Usnesení č.o 9 / ot / zot6z

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu

na výkon pečovatelskéslužby s městem

Mnichovice pro rok zoró.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro

Žádost spolku zahrádkářů o sídlo na

adrese OťT Senohraby.
Klub zahrádkářů Senohraby na
základě nového zápisu do spolkového
rejstříku požádal obecní úřad, aby
sídlo spolku bylo na adrese Obecního
úřadu Senohraby.

Usnesení č.ro/o t f zor:6l

Zastupitelstvo obce schvaluje sídlo
spolku Klub zahrádkářů Senohraby na
adrese OÍJ Senohraby.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Bezúplatný převod pozemků -

Převod bude aktuální až po výstavbě
podstatné části rodinných domů v této

lokalitě.

Vlastníci pozemků

ppč.67 / tz,

ppč,67lt9 appé.67/z7 navrhli obci

bezplatný převod tohoto pozemku, na
kterém byla vybudována nová účelová
komunikace, obci.

Usnesení č.r3/ ol/zor:6l

Zastupitelstvo obce neschvaluje

bezúplatný převod pozemků ppč.67ltz,
ppé.67lt9 appč.67/z7v k. ú. Senohraby
do vlastnictvi obce z důvodu dosavadní
nezastavěnosti území.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Převod bude aktuálni ažpo wýstavbě
podstatné části rodinných domů v této
lokalitě a po konečnéúpravě povrchu
komunikace.
Nabídka na bezúplatnou směnu
pozemků ppč.4zo/ 4 a 4zzl z v k. i.
Senohraby za lesní pozemek ppč.83r/z
v k. ú. Lensedly.
Vlastníci pozemku ppč.83r/z, výměra
3.470 m2,Iesní pozemek, k. ú.
Lensedly, navrhli obci bezúplatnou
směnu tohoto pozemku za pozemky
ppé.4zo / 4, rrýměra 556 mz, zahrada,
k. ú. Senohraby appé.4zzlz, výměra
8o4 mz, ostatní plocha - zeleň, k. ú.
Senohraby. Vlastníkem těchto dvou
pozemků je Obec Senohraby.

Usnesení ě.r 4 / ot / zor:6l
Zastupitelstvo obce schvaluje
bezúplatnou směnu pozemků

komunikací do vlastnictví obce.
Vlastník pozemků ppč.49 9 / z, výméra
47 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace a ppč. 499 l 5, výměra
12 m2, ostatní plocha - ostatní
komunikace navrhl obci bezplatný

ppé, 4zo / 4 a ppó. 4zz/ z v k. tt.
Senohraby za ]esní pozemek ppč.83r/z
v k. ú. Lensedly.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro

čp, rzr.

Smlouva o spolupráci s obcí Čerčany
o zabezpečení školnídocházky.
Jedná se o smlouvu, která by na období

převod těchto pozemků do vlastnictví
Obce Senohraby. Týto pozemky tvoří
přístupovou komunikaci k nemovitosti

Usnesení č.r t|

ot/ zor:6z

Zastupitelstvo obce schvaluje

bezúplatný převod pozemků ppé, 499 / 2
appé.499l5 v k. ú. Senohraby do
vlastnictví obce Senohraby.
Výsledek hlasování: 8 h]asů

Vlastníci pozemků ppé.67 / tz navrhli

obci bezplatný převod tohoto pozemku,
na kterém byla vybudována nová
úče]ovákomunikace, obci.

Usnesení č.r z / ol./ zot6z

Zastupitelstvo obce neschvaluje
bezúplatný převod účelovékomunikace
ppé.67ltz v k. ú. Senohraby do
vlastnictví obce z důvodu dosavadní
nezastavěnosti území.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro

rz let zajišťovala zabezpeéeníškolní
docházky žákůnašíškoly na druhý
stupeň základní školy v Čerčanech.
Výše finančníhopříspěvku na jednoho
žáka se bude vypočítávat podle výše
přiznané dotace na rekonstrukci ZŠ
v Čerčanech.

Usnesení č.r5/ ot / zot6l

Zastupitel§tvo obce schvaluje smlouvu
o spolupráci při zabezpečenípovinné
školnídocházky s obcí Čerčany.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
ťTprava septiku na Baštírně.

Stávající čistírnaodpadních vod

na Baštírně je z důvodu vysoké

návštěvnosti Baštírny a říčníchlázní
nevyhovující. Jedná se h]avně
o akumu]ačninádtž, která je kapacitně

nevyhovující,a proto většina splašků
odtéká nevyčištěná. V roce zot5
provedl UěÍt Říčany- vodoprávní
úřad kontrolu a na základě této
kontroly bylo dohodnuto, že bude
v jarních měsících letošníhoroku
provedena intenzifikace ČOV tak, aby
provoz Baštírny a říčníchlázní mohl
být zachován, V sezóně zor5 byl septik
pravidelně vyv ážel fekálním vozem.

Usnesení é.t6/ ot / zor:6 ;

Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu
septiku na Baštírněo dalšíakumu]ační
nádrž včetně rrystrojení nádrže

kalovým čerpadlem a zajištění nutných
stavebních prací na zprovoznění
zaíízeni do letní sezóny zo16.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r se zdržel: zahradník

Výběr dodavatele grafických,
tiskařských a vazačských prací pro
publikaci o historii obce.
V rozpoětu obce pro letošnírok byla
schválena finančníčástka 25o.ooo
Kč na vydání publikace o historii naší
obce. Poptávka na vydání publikace
byla zaslána třem firmám. Společnost
Princo International, spol. s r.o., Praha
+ nabídla vydání 5oo k§ publikace za
z65,49o Kč včetně DPH; společnost
Milan Zdeněk, Praha 6 nabídla
vydání 5oo ks publikace za 277.2gg
Kě včetně DPH; společnost Agraffu
s.r.o., Senohraby nabídla vydání 5oo

ks publikace za 237.4oo Kč, společnost
není plátcem DPH. Publikace by
měla být vydána do konce listopadu
letošníhoroku. Lidé, kteří připravují
podklady pro vydání publikace, pracují
bez nároku na finanění odměnu.

Usnesení č.r/o!zot6z

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem Smlouvy o dílo na grafické,
tiskařské a vazaěské práce pro
publikaci o historii obce při nákladu
5oo ks s firmou Agrraffu s.r.o.
v celkové ceně dí]a 237 4oo Kč. (firma

není plátce DPH).
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r hlas proti: Zahradník

Pronájem obecních pozemků v lokalitě
- posouzení nabídek
a zpr áv a výběrové komise.
V prosinci 2015 byl vyvěšen záměr
pronájmu obecních pozemků
a drobných staveb dle zákona

říčníchlázni

č.tz8lzooo Sb.,

v lokalitě říčníchlázní.
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V termínu byly podány tři nabídky.
První nabídku podal Ing. Jiří Zahradník
s nabídnutou ročnícenou za pronájem
ve výši 25.ooo Kč, druhou paní
Jarmila Malinová s nabídnutou roční
cenou za pronájem ve výši 25.5oo Kč
a třetí Spolek pro senohrabskou plovárnu a píivoz s nabídnutou roční
cenou za pronájem ve výši ro Kč.
první a druhá nabídka obsahovala
pouze nabídkovou cenu za roční
pronájem. Třetí obsahovala všechny
dokumenty, které byly požadovány
ve výzvě. Hodnotící komise písemně
vyzvala první dva zájemcek doplnění
všech potřebných dokumentů.
Vzhledem k tomu, že ani po písemné
výzvě první dva zájemci potřebné
dokumenty nepředložili, komise tyto
první dvě nabídky vyloučila
z dalšíhohodnocení. Nabídka ě. 3 byla
vyhodnocena dle obsahové stránky
a byla bodově ohodnocena. Závěr
posoudila úplnost
komise:
"Komise
nabídek a vyhodnotila nejvhodnější
záměr podle podmínek daných
v záměru zveřejněném na úřední
desce. Komise nabídku uchazeče č. 3
doporučuje i s ohledem na vyčíslené
náklady na provoz, které hradí
z vlastních zdrojů. Komise posoudila
záměr na z, 5 i to let a doporučuje
uzavřít smlouvu s uchazečem č, 3
na dobu tolet.zároveň komise
doporučuje pravidelné kontroly plnění
závazku dle předloženého záměru".
Při poradě za§tupitelů se všichni
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Úprava rozpočtu é.6/ zot5k 3r. rz. zor5.

Starostka předložila členům
zastupitelstva ke schválení úpravu
rozpočtu č.6/zot5 - příloha zápisu č. z.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu
é.6 / zots éini: ry.97g.95788 Kč
Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č,6/ zot5 činí:18.589.5 44,83 Ké
Celkové plánované výdaje před
úpravou rozpoětu č.6 l zot5 čini:
t7.979,957,88 Kč

Celkové plánované výdaje po úpravě
rozpočtu č.6lzot5 činí:r8.r78.43r,53 Kč
Celkové skutečnévýdaje k 3r. rz. zor5
činí:t6,764.895,36 Kč

Usnesení č.r9lo ý2clr6.

Zastupitel§tvo obce schvaluje úpravu

rozpočtu ě.6/zot5.
Výsledekhlasování: 8 hlasů pro
fTprava rozpočtu č,t / zot6.

Starostka předložila členům
za§tupitelstva ke schválení úpravu
rozpočtu ě.tlzot6 - příloha zápisu č. 3.
Celkové příjmy před úpravou rozpočtu

é.tlzot6 činí:13.465.4oo,oo Kč

Celkové příjmy po úpravě rozpočtu
č.tlzot6 činí:r3.+z8.1oo,oo Kč
Celkové výdaje před úpravou rozpočtu
ě.1,1zot6 činí:13.465.4oo,oo Kč

Celkové výdaje po úpravě rozpočtu
ě.t/zot6 éinil- tg.478.1oo,oo Kč
Usnesení č.zo/ ot / zot6: Zastupitelstvo

obce schvaluje úpravu rozpočtu č.r/zo16.

Výsledek hlasování: 8 hlasů pro

přítomní seznámili s nabídkami a byl
Žádost P osázavi o.p. s. o poskytnutí
vznesen návrh, aby smlouva byla
neinvestičnídotace na poskytování
uzavřena na 5 let s možností prodloužení. obecně prospěšných služeb.
Pan Zahradník: Upozorňuji zastupitele
Se společností Posázaví o.p.s. jsme
a občany, že celou záIežitost nechám
spolupracovalijiž v roce 2015. Dotace
prošetřit nezávislým orgánem a podám bude poskytnuta ve výši-116.+oo Kč,
trestní oznámení na policii čR.
Spolupráce se týká oblasti dotací,
propagace našeho regionu apod.
Paní Malinová: Proč paní starostka
ve výběrových podmínkách navrhla
Na základě této smlouvy mohou
na pronájem úplnějiné pozemky,
spolupráci s Posázavím o.p.s. místní
než které byly v usnesení
spolky.
zastupite]stva.
Usnesení č. z t / ol^/ zol'6;
Paní Svašková: Ve výběrových
podmínkách byly stejné pozemky jako
Za§tupitelstvo obce schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
v usnesení zastupitelstva.

Usnesení č.r8/ ol./ zori6z

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
uzavřením nájemní smlouvy na
lokalitu říčníchlázní se Spolkem pro
senohrabskou plovárnu a přívoz, IČ:
6sgg+ssg na dobu 5 let s možností
prodlouženídohodou smluvních stran.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r hlas proti:

Zahradník

neinvestičnídotace na poskytování
obecně prospěšných služeb na územní
obce Senohraby se společností

Posázaví o.p.s. pro rok zo16 ve výši
116.4oo Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r se zdržel: zahradník

tTprava stanov DSO Ladův kraj.
Starostka seznámila členy zastupitelstva
se základními změnami DSO Ladůvkraj.

Usnesení č.z z / ol./ zor:6z

Zastupitelstvo obce schvaluje nové
stanovy DSO Ladův kraj schválené
valnou hromadou dne o8. t2.2cl5.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro
Nabídka na koupi parčíkuokolo bývalé

samoobsluhy - p. Jankovský.
Obec jedná s vlastníkem pozemků
okolo bývalé samoobsluhy, panem
Jankovským o odprodeji těchto
pozemků do vlastnictví obce. Na cenu
pozemků byly vypracovány znalecké
posudky. Pozemky byly nabídnuty
obci za cenu cca z.ooo.ooo Kč.
Po několika jednáních bylo dohodnuto,
že obec nabídne cenu, za kterou by
tyto pozemky odkoupila. Na poradě
bylo dohodnuto, že obec nabídne panu

Jankovkému celc'a zatyto pozemky

ve výši 5oo,ooo Kč. Pan Zahradník
navrhl cenu za pozemky ve rnýši

r.78o.ooo Kč.

Usnesení č.z3/ ot / zol6l

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku
na koupi parčíkua chodníku okolo
bývalé samoobsluhy

- ppé.4o9lzo,

ppě. 4o9 l z4, ppé. 4o9 / z5, ppč.4o9/ 34
a ppč.5ó8 v k. ú. Senohraby ve výši

5oo.ooo Kč.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r se zdržel: zahradník

smlouva o dílo s firmou Eldo Marek
IČ: +sz6to+so celoročním

Vokatý

odběru velkoobjemového
a nebezpečnéhoodpadu.
Pan Vokatý předložil nabídku na
celoroění odběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu od občanů
senohrab a od vlastníků nemovitostí
v senohrabech za smluvní cenu
68.19o Kč. Odběr bude probíhat
každou první sobotu v měsíci,
Odběr bude zdarma pro občany
s trvalým pobytem v Senohrabech po
předložení občanskéhoprůkazu a pro
vlastníky nemovitostí v Senohrabech
po předložení občanskéhoprůkazu
a dokladu o uhrazení poplatku
za odpady zarokzot6,

Usnesení ě.z

4/ or./

zorl6z

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu
o dílo s firmou E|do Marek Vokatý
IČ 4576to4go celoročnímodběru

velkoobjemového a nebezpeěného
odpadu pro občany Senohrab
a majitele nemovitostí na k. ú,
Senohraby za smluvní cenu 68.19o Kč
včetně DPH za kalendářní rok.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
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Krebs, Průša,Kopper
r se zdržel: zahradník
Úprava obecně záv azné vyhlášky
é.zlzot5 o stanovení systému
shromažďování sběru, přepravy,

ve výši 5% z celkových uznatelných

stavebním odpadem na územíobce
Senohraby.

Odpadkové koše na psí exkrementy.
Na základě množícíchse stížností
občanů,budou v obci na zkoušku
instalovány papírové sáčky na psí
exkrementy.

třídění, využívánía odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se

Usnesením č.23l ol.l 2oa6 byl schválen
nový systém odběru nebezpečného
a velkoobjemového odpadu. Z tohoto
důvodu je nutné novelizovat obecně
závaznou vyhlášku o stanovení

systému shromaždbvání, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
na územíobce Senohraby.

Usnesení ó.z5l ot l zor:6l

Zastupitel§tvo obce schvaluje

obecně záv aznou vyhlášku č.t/ zot6

o stanovení systému shromažďování

odpadů, která nahrazuje obecně
záv aznou vyhlášku č, z / zot5,

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r hlas proti: Zahradník
Různé.
Systém náležité péčehospodářského
subjektu Lesy obce Senohraby.
Dokument, který je v souladu
s legislativou Evropské unie potvrzuje,
že obec hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu,
že z obecních lesů se nedostává
na trh žádnéilegální dřevo apod.

Usnesení č. z 6/ ot / zot6z

Zastupitel§tvo obce schvaluje
dokument Systém náležité péče
hospodářského subjektu Lesy obce
Senohraby.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro:
Svašková, Kraut, Dvořák, Vrbová,
Krebs, Průša,Kopper
r se zdržel: zahradník
Dotace na kanalizaci u Igry. Obec
podala žádost o dotaci na dostavbu
kanalizace u Igry a to z fondů
Středočeského kraje. Je však nutné
schválit usnesení o spolufinancování
projektu.

Usnesení č. z 7 / ot / zor:6l

Zastupitel§tvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci ,,Senohraby
- dostavba splaškové kanalizace
IV. etapa 3. stavby" do dotaČních
programů Středočeského kraje se
závazkem finanční spoluúčasti na akci

nákladů projektu.
Náklady na akci: t.44g.tí2 Kč, žádost
o 95% dotace ve výši r.38o.ro6 Kč,
spoluúčastobce 69.oo6 Kč.
Výsledek hlasování: 8 hlasů pro

22.4 Dotazy

a

stíárosti občanů.

Pan Zahradník: Na základějakého
usnesení zastupitelstva bylo
rozhodnuto o těžbě dřeva v obecních
lesích, kdo bude těžbu dřeva zajišťovat,
kdo akci organizačně vedl.
paní svašková: plánovaná těžba dřeva
je obsahem lesního hospodářského
plánu, který byl odsouhlasen
zastupitelstvem obce a byl schválen
IGajským úřadem Středočeského kraje.
Pan Zahradník: Prodej dřeva byl za
rok zor5 ve výši 735.84t,55 Kč. Bylo
mi sděleno určitou osobou, že bylo
vytěženo zhruba o 25o.ooo Kč více
dřeva. Žádám vysvětlení.
Paní Svašková: Veškerévytěžené dřevo
je označeno a evidováno. Veškeré
dokladyjsou zakládány a není možnost
nelegální těžby.
pan zahradník: Je možnéudělat

kontrolu?

Paní Svašková: Ano, je to možné.
Pan Zahradník: Na co bylo z § s6g6
vyplaceno 225.096 Kč?
Paní Svašková: V roce zot5
zastupitelstvo odsouhlasilo r"ypracování
projektu na nový mostek přes Mnichovku,
úpravu pěších turistických cest
a odstranění vlhkosti v Mš.
Pan Zahradník: Proč nebyl otištěn můj
článek v senohrabské hlásce?
paní svašková: pokud dodáte článek
ve slušnéformě, nebudou tam sobní
urážky, článek bude odpovídat
etickému kodexu a nebude nepřiměřeně
dlouhý není problém ho otisknout.

usnesení ohledně odstranění vlhkosti

v mateřské školce.
Paní Svašková: Je provedena izolace

proti zemní vlhkosti u všech
obvodových zdí, v kuchyni jsou šachty,
ve kterých se sleduje vlhkost a bude
se zprovozňovat nefunkčníodsávací
zaíizeni v kuchyni.
usnesení ohledně uhrazení finanění
částky na vodovodní přivaděč
Javorník.
paní svašková: Finančníčástka obce
byla uhrazena. Novým předsedou DSO
Přivaděč Javorník je starosta města
Benešov.

Pan Chejn upozornil na stavbu
parkoviště na lesním pozemku
Na Ježově.
Paní Svašková: Na základějednání
bylo parkoviště odstraněno.
Převod pozemků mezi Maškovými
a obcí,
Paní Svašková: Převod byl uskutečněn
a obec vybuduje nový chodník na svém
pozemku.
Pan Kopper: Příště budu uvážlivěji
h]asovat o návrzích na doplnění
programu, protože tento bod nebyl
doplnění programu, ale byly to dotazy.
Program se doplňuje z toho důvodu,
aby se k němu přijímali usnesení,
rozhodnutí. Tady nic takového nebylo
potřeba.
Informace o nájemní smlouvě na

rybářskou chatu na Baštírně.
Pan Zahradník: Kdo má pronajatou
rybářskou chatu na Baštírně.
Paní Svašková: Rybářskou chatu má
pronajatý rybářský spolek. Nájemné
činír Kě/rok a nájemní smlouva byla
uzavřena v

ro ce

2oo2

a to na dvacet

let.

Diskuze.

Pan Chejn: Na nově vydané mapě

Senohrabje uvedeno, že projekt
Vybudování odpočívadla u turistických
tras a cyklotras v obci Senohraby
byl pořízen za přispění finančních
prostředků ministerstva pro místní
rozvoj. Byl projekt realizován, a kde se

nacházi?
22. 5 Kontrola plnění usnesení.
Paní Svašková: Projekt byl realizován
Pan Zahradník se dotazuje, jakjsou
plněna tato usnesení zastupitelstva:
a odpočívadlo je altán na školní
zahradě.
Usnesení č.zz l o7 / zot5: vypracování
projektové dokumentace na dešťovou
Paní Malinová: Přispívala obec na děti
kanalizaci a opravu povrchu ulice Školní. v lesní školce?
Paní Svašková: Lesní ško]ka zatím
Paní Svašková: projekt byl zadán
žádnou žádost neposlala.
a v současnédobě probíhá zpracováni
Pan Chejn: Upozorňuje na chyby
projektu.
v textu ve vydané mapě Senohrab,
Usnesení ohledně prodeje pozemků
Paní Svašková: Požádala pana Chejna,
u Batovců.
paní svašková: Batovcovi souhlasí
aby chyby poslal písemně.
starostka ukonči]a zasedání
s navrženou cenou a prodej bude
zastupite]stva obce ve 22:30 hodin,
uskutečněn.

Jak se bránit exekuci

-

z. část

Xaďťužart*s* #*sfu}*&
ď*mať&mry*sťť ge ncaestrdťe

hotové peníze do výše dvojnásobku ži- exekuci najednou, avšak chcete předejít návštěvě exekutora u vás doma, je
votního minima a dalšívěci),
. pro nemajetnost dlužníka,a to předevhodné obrátit se co nejdříve na exekun*gře * *ďna s* xwy§ry§*
všímv případě, že by případný výtěžek tora s nabídkou splátkového kalendáře.
z exekuce nepokryl ani náklady exekuč- V návrhu popište vaši sociální situaci
ř*&é p*#e { uyw*&§"v&ra§
ního řízení
a nabídněte měsíčnísplátku, kterou buďďa&g3 swaeďffi ďpŤŤ § *x*§<uť*ry .
dete hradit. Při stanovení této částky
kromě
těchto
hlavních
důvodů
může
bud'te realističtí.Nenabízejte více, než
K &k§wďya§x.t pr wfuěá;ffi €Fy?
přídojít
k
zastavení
exekuce
i
v
dalších
budete skutečně schopni pravidelně
ga e"§z*sť Nď3
3-c *t*přap r
padech, vždy záležina konkrétnísituaci.
platit. Pokud stanovené částky nebude
podání návrhu na zrušení
fug"&t eeg s*&e x&ursxkg
te platit řádně, tak se vám tím mohou
příkazu
exekučního
uzavírat dveře k možnédohodě s exekux frsťm m&utxmkp rx&s§eáft#
Tento návrh lze podat zejména v přípa- toremvbudoucnu.
ťmklď pfua§tr- H aťm*§p"eárut
dě, kdy exekutor vydá více exekučních
příkazůa přitom jeden z nich bezpeč- Návrh na odklad exekuce
#.í&rakxs" V {sm p rsr *ď§rzze r
ně postihuje majetek, který bude stačit Dozvíte se, že je proti Vám vedeno exeg&reupa# &r#mťr
§*.k se
k úhradě dluhu i nákladů exekuce. po- kučnířízení. Chcete dluh zaplatit, ale
kud tedy například exekutor vydá exe- například se dočasně zhoršil váš zdramx*&et*ďkučnípříkaz přikázáním pohledávky votní stav v důsledku úrazu, Přesně pro
Návrh na zastavení nebo
z vašeho účtu,kde je dostatek prostředtakové případy sloužítzv. odklad exekučá§tečnéza§tavení exekuce
ků k úhradě dluhu a současně exekuč- ce. Na návrh můžeexekutor nebo soud
Pokud je vám nařízena jakákoliv exe- ním příkazem zřídíexekutorské zástav- odložit provedení exekuce, jestliže se
kuce, tak jednou z možností, jak se ní právo na vašem domě, je na místě povinný ocitl bez své viny přechodně
bránit proti jejímu provedení, je návrh žádat o zrušenídruhého exekučního v takovém postavení, že by neprodlená
na zastavení exekuce. K zastavení vý- příkazu. Spolu s návrhem je nutné podat exekuce mohla mít pro něho nebo pro
konu soudního rozhodnutí má dlužník i důkazy, které dokazují tvrzené skuteč- příslušníkyjeho rodiny zvláště nepřík dispozici lhůtu rs dní, která začilá nosti.
znivé následky a oprávněný by nebyl
běžet okamžikem doručeníexekučního
odkladem výkonu rozhodnutí vážně popříkazu. Návrh na zastavení exekuce íThrada nákladů
škozen. Návrhje nutné podat u exekutose podává exekutorovi. Pokud ten ná- Pokud dojde k zastavení nebo zrušení ra, který exekuci provádí. Pokud takoyý
vrhu na zastavení nevyhoví, postupu- exekuce, pak tímto úkonem nejsou ře- návrh není svévolným nebo zřejmě bezje celá věc k příslušnémusoudu, který šeny náklady, kteréjiž s exekucí vznikly. úspěšnýmuplatňováním práva, nesmí
definitivně rozhodne o zastavení ne- To znamená, že i když se povinný domů- exekutor po dobu do rozhodnutí o takobo pokračování exekuce.
že zastavení nebo zrušení exekuce, může vém návrhu činit žádné úkony směřující
po něm být exekutorem požadována k provedení exekuce. O odklad exekuce
Zákon vyjmenovává především tyto dů- úhrada dosavadních nákladů,
|ze žád,at rovněž v případech, kdy byl
vody, pro které můžedojít k zastavení
podán návrh na zastavení exekuce a je
rnýkonu exekuce:
O nák]adech a o tom, kdo je povinný ty- pravděpodobné, že k tomuto zastavení
. pokud byl výkon rozhodnutí nařízen, to náklady uhradit rozhoduje vždy soud. skutečně dojde.
ale rozhodnutí o výkonu se dosud nesta- Ten by tak měl učinit již v rámci rozhodlo vykonavatelným,
nutí o zastavení nebo zrušení exekuce. Vždy je však nutné nezapomenout na
. v případě, ženaíizeni(rozhodnutí souV případě, že k zastavení nebo zruše- lhůty a činit veškeré úkony včas.
du), na jehož základě byla exekuce na- ní vedly především procesní chyby na
řízena, se stalo neúčinným(například straně oprávněného (věřitel, exekutor), Ať se jedná o jakýkoliv z rrýše uvedených
pokud povinný podá odvolání k soudu povinný (dlužník) by měl být od úhrady způsobů, doporučujeme vždy bránit se
a tenjeho odvolání vyhoví),
nákladů osvobozen.
pokud možno neprodleně a celou věc
. na základě požadavku věřitele, kdy věneodkládat. Jen tak budete moci řešit
řitel návrh k provedení exekuce odvolá V případě že je zastavena nebo zrušena zdárně své případné finanční problémy.
(např, ve chvíli, kdy se dlužníks věřiteexekuce, a dlužník již mezi tím uhrapravidelných
lem domluví na
splátkách
dil část vymáhané pohledávky, je opět Pro objednání do našíObčansképoradapod.),
na rozhodnutí soudu aby určil, jestli je nyvolejte 312 315 z84 nebo pište na:
. v případě, že jsou postiženy věci, které oprávněný povinen vrátit to, co mu již obcanskaporadna@cestaintegrace.cz.
jsou vyjmenovány v paragrafu § 3zr a § dlužníkuhradil.
Rádi Vám poradíme. Zdarma. Tento pro3zz Občanského soudního řádu (např.
jekt byl podpořen Československou obběžnéoděvní součásti, snubní pr§ten,
Návrh splátkového kalendáře
zdravotnické potřeby v případě nemoci, Pokud nejste schopni zaplatit celou chodní bankou, a.s.
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Podle intenzity vzrušení,počtu obvinění ze lží,podvodů a hrozeb trestních
oznámení ze strany zastupitele ing. Za-

hradníka zejména na adresu starostky
obce se obávám, že nešlo jen o mimo-

řádný exces. K nastartování neproduktivní polemiky plné emocí podle mého
názoru zřejmě nechtěně přispěli někteří členovézastupitelstva v úvodujednání odmítnutím návrhů výše uvedeného
zastupitele na doplnění návrhu programu o témata, kterým zjevně přikládal
důležitosta naléhavost, byť se později
prokázalo, že navrhovaná témata byly
de facto jen dotazy a výtky. Přesto to
bylo podle mého soudu zbytečnéodmítnutía oprávněně navrhovatel žádal
zastupitele o vysvětlení.

Je nesporným právem zastupitelů rozhodovat o tom, zda doplnit v úvodu

zasedání zastupitel§tva již minimálně
sedm dní zveřejněný návrh programu
jednání či nikoliv. Tato pravomoc sleduje zabránit projednávat v zastupitelstvu otázky, se kterými nebyli občané
řádně prostřednictvím vývěsky seznámeni, tzv. zazády občanůa ke kterým
se zastupitelé ani občanénemohou bez
podkladů včas a kvalitně připravit.
V zákoně o obcích je sice uvedeno právo zastupitele o tom rozhodnout, nikoliv právo apriori odmítat návrhy na
doplnění programu jednání, který je
v dané chvíli ještě jen návrhem programu. V zastupitelstvu však dlouhodobě
převládá přístup, že návrh na doplnění
návrhu programu jednání je nežádou-

strany veden oprávněnou obavou, že se

problematice,,nezaíazené" do programu jednání a přednesené jen v rámci
obecné disku se, nedostan e ná].ežiré v ážnosti a pozornosti. Týto obavyvycházejí
z ustálené praxe, že usnesení a rozhod-

nutí zastupitelstva jsou přijímána jen
k problematice zaíazenéna pořad jed-

zastupitelstva, apod. Často se na nich
také vzájemně vysvětlují technické nebo

legislativní otázky, jejichž dklad na
veřejném zasedání by byl organizačně
složitý a časově náročný. Např. smlouva
o bezúplatné směně pozemků zaíazená
do návrhu programu jednání zastupitelstva obce, je na pracovní poradě zastupitelů posuzována jen z hlediska znalosti

vlastnických práv spolu

s

polemikou

zastupitelů nad katastrální mapou o výhodách či nevýhodách se směnou spojených. Předkladatel návrhu bezúplatné
směny (zpravidla starostka) pak na veřejném zasedání předkládá zastupitelům
a přítomným občanůmkonkrétnídůvody směny, podmínky a dalšírelevantní informace v nezměněném rozsahu
smlouvy. Jistou neqýhodou této for-

my práce zastupitelstva je, že někteří
zastupite]é nepovažují za potřebné se
znovu na zasedání zastupitelstva obce

nání zastupitelstva obce.

k danému tématu vyjadřovat, dotazovat,
či komentovat, což můžeu nezasvěceNejpřirozenějšímzpůsobem řešícímten- ných pozorovatelů působit jako nezájem
to konflikt zájmů je včasná komunika- zastupitelů o obec a vyvolávat i pochyb-

ce zastupitele s orgány obce (starosta,
obecní úřad), které se podílejína přípravě veřejného zasedání za§tupitel§tva,
Dalšímožností je dobrovolná účastzastupitelů na pracovních poradách svo]ávaných starostkou k přípravě veřejného
zasedání, kde lze upravit návrh programu jednání zastupitelstva podle potřeb

zastupitelů. Bohužel ing. Zahradník,

jako jediný zastupitel, na uvedenou kooperaci nepřistupuje a účastna pracovních poradách trvale odmítá. Nutno dodat, že za neúčastna poradách lenizastupitel nijak krácen na právech zastupitele, jen pro výkon své funkce nevyuživá daných možností.

nosti o regulérnosti projednávání. Naopak zastupitel, který právé z důvodu
neúčastina pracovní poradě nedispo-

nuje takovou sumou informací, pak na
veřejném zasedání předkládá zastupitelstvu řadu zcela legitimních dotazů

a připomínek, působídojmem výraz-

ného a v dané chvíli jediného ochránce
práv oběanů a potřeb obce.

Na závěr si dovolím připomenout a zdů-

raznit, že jednání zastupitel§tva obce

nemůžebýt jiné než veřejné a jakékoliv
případné rozhodnutí zastupitelů přijaté mimo veřejné zasedání zastupitelů
je neplatné. Veřejné však není proto, že
se na něm hlasuje a rozhoduje veřejně
Na tomto místě bych rád vyvrátil před- (hlasování můžebýt tajné) ale, že se
stavu některých občanů,že pracovní veřejně, před zainteresovanou veřejporady zastupitelů jsou jakýmsi po- ností, projednávají témata, která byla
koutním místem ěi cizorodým prvkem v dostatečném předstihu zveřejněna před
v komunální politice. Pro takovou úva- jednáním zastupitelstva tak, aby občané
hu bych měl pochopení v případě, že by i za§tupitelé se k nim mohli kvalifikošlo např. o výběrové setkání starostky vaně a odpovědně tyjádřit, Obsahová
pouze se zastupiteli z povolební koali- a organizačnípříprava veřejných zasece. Zásadni je, že se na poradách nepřidání zastupitelstva obce Senohraby je
jinak
jímají
žádná usnesení, rozhodnutí (ze trvale na dobré úrovni, chybíjen výrazcím a komplikujícímzásahem do
peělivé obsahové a organizační přípravy zákona ani nelze), ale dotváří se návrh nější zájem občanůo naplnění obsahu
jednání zastupitelstva, cosi jako nástroj programu, doplňují a zpřesňují pod- slova veřejné.
PhDr.V. Kopper
destrukce. Navrhující je však z druhé klady a informace pro veřejné jednání
€d

fu
§$il#*tiiil
1:

l,;;;1;;;;;:::::i:

1-

ffiN

:::::::::=:::=

ťág sr §ffil§ Ut§

&F*cgí'úřád §€§Ďhraby

na komp*ncvaný pořad věnovaný rnimořádnýr"n osobnostem

wffiwmrewffiffi!ffiffi ffiíi#ffiffiffiffiffiwffi

ffi MMWWW#ffi

§§§, MWWWW

ffi
i

mm ffiffimmffiffi

ffiffiffiffiwffiffiw*

ffiffi dffi ffiffi

ffiffi#dffi

ffi ffiWM&W ffiffiWffi

§w

li,:i::lili::.:=

V*tr*px§'dohr v§néo

,.

' .' -

:

.

aíú1j:1 -:a::

a:;:,::1.]: :,:;.:,
,::;i;. , ...a=. .

ý,jli

li=,:,l:

::::

: .]:::::::::::::::.

:.::::::::. .::::. :.:i:.::::|:::

=.'.v_Ť;==...-='=ffiffi

:

Akce v obci
a okolí senohrab
}

Vice na w\\,lp: diakoniebrournov

w*,w.i'acebook. corn6roumovdiakonie

DUBEI\I 2oL6
z.4. sobota. Hrusice
Společenský obecní ples v Hrusicích.

y iátck)

nepoškozené

začátekv zo hodin v sokolovně.
z. 4. sobota . kino Čerčany

Zbrusu nový zákon.
Začátek 19:3o hodin.

z. 4. sobota. kino Říčany

PAT a MAT ve filmu.
začátek ro hodin.

ledničky,
nóbytek
arcčištěný

důvadů

7. 4. čtvrtek. Čerčany.Klášter
svaté Anežky České.

Koncert pro hospic.
Zaéátek r9:3o hodin.
8. +. pátek. kino Čerčany
Zde Harold. Začátekl9:3o hodin.
9. 4. sobota .kino Čerčany
Líza,liščí
víla. Začátek 19:3o hodin.
9. 4. sobota . Velké Popovice

hřiště Radost.

Den země. Začátek od 14 hodin.
14. 4. čtvrtek. kino Říčany
Jak básníci čekajína zázrak.

Začátekrg hodin.

OgČaNSKÁ VZDĚLÁVACÍ JEDNOTA KOMEN§KÝ
sehraj e divadelní představení

,

Z ENSKY BoJ

16. 4. sobota . kino Čerčany
Druhá šance. Začátek 19:3o hodin.
16. 4. sobota. sokolovna Hrusice
Ženský boj - divadelní představení,
Začátek 19:3o hodin.

16.4. sobota. kino Říčany

Orel Eddie. Začátek zo hodin.
17. 4. neděl e . ZárnekŠtirin
Sukův hudební Štiřín- Štěpán Rak.

Václav Kliment Klicpera

17.4. neděle. Ondřejov
SKC tanečníkurzy a show
s Vojtou Lackem

zz. 4. pátek. ZámekBerchtold
zámecká diskotéka.
začátek zo hodin.

zz.4. pátek. kino Říčany

Míe.r ŠtotlovÉ;toxt

Beráaeki ,Yětie: YiclrÝ Bubcni hudbu i tcrty
k pí§nim §ložill }lertin Krcicá.eka rpkYizity:

sl§ítuJc:

J.na FřoškoYcová;

reži€:

MirollaVi Cinkei9ová

zvykoš -

karel §taat§ek

st.tvoŠ - ondřcJ

c&lEltr§ký

IIRUBA - v!§dtmíf zíká
ExĚvsa - rrantťsk Burtš

YÁvRÁ - }Irítin BTštg

Začátek

17

hodin.

z3. 4. sobota . kino Čerčany

Mrzout. Začátek r9:3o hodin.

hr*ji:

sToRoH-Jo§€f
Blirgcl
RAPoTÁ - Mertin Křejc{rek
HALÁK - J8tr Heřb§t

Kniha džunglí (3D)

BOŘÉ§A - Eana cbluťr§kí

snnuŠr - P8vlr

McJ3třikovÁ

*laŘxle - verie Plrchí

LlroivlR+t - Brřborr KocÁbkov§
§lLK,\ - Krteřins chytíoyá
DOJXA - Radka §álovi
S}IILI§Á - Eva Hyp§ová
§OPEK - Jo§sf Plo§koýec

z3. 4. sobota . Velké Popovice

Putování krajinou barona Ringhoffera

- pěšky, na

ko]e i koloběžce.

Začátek9:3o hodin.

z9. 4. pátek

.

ZárnekBerchtold

Pálení čarodějnic pro veřejnost.

t'{

Kosmonet - Vaše síť- isme s VámjijžlO let

Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale Kosmonet (Komunitní

síťMnichovicka) funguje již ]O let. Řada lidí z počátku ne-

věřila, že takto rozsáhlý projekt je vůbec možné v rámci
města realizovat a pokud ano, očekávali, že se připojí maximálně pár stovek lidí, Kosmonet má v současnosti několik tisíc klientŮ a těšínás, že stále přichází noví klienti.

Přírůstekklientů v době, kdy je trh v podstatě nasycen
a konkurence číhána každém rohu, je známkou toho, že
to děláme dobře,

osobám. Je to městská síť,kterou provozuje příspěvková organizace města Mnichovice - Veřejné služby
města Mnichovice. Jde o projekt města, které vydělané peněz investuje zpět do rozvoje a modernizace sítě
a zbytek využívá na zlepšeníživota v regionu ve formě podpory a rozvoje školství,kultury, knihoven, sportu, apod, lnternet od Kosmonetu využívajíbezplatně

všechny připojené veřejné instituce, mimo jiné např.
městské, obecní a stavební úřady, základní školy, školky, hasiči, knihovny a také některé místníneziskové
Nedávno byl prováděn průzkum mezi nově příchozími kli- organizace a sportovní kluby. Takže Vaše peníze, které za Kosmonet platíte, Vám putují zase zpátky proenty. Zajímalo nás, jak se o Kosmonetu klienti dozvěděli
a proč si vybrali právě Kosmonet. Velmi milým zjištěním střednictvím služeb měst a obcí. klienti kosmonetu
s připojením získávají nejen velmi kvalitní služby, ale
bylo, že většina nově příchozích klientů si vybrala Kosmonet na základě doporučeníznámých a kamarádů, kteří už zároveň podporují rozvoj regionu. l to je důvod, proč
služeb Kosmonetu využívajíajsou se službami velmi spo- se stát klientem kosmonetu.
kojeni, takže nás doporučují dále.

Nabízíse otázka, proč je Kosmonet tak úspěšný projekt?
Vožná proto, že je prostě ,,jiný". Není to komerčníinstituce, ve které jde o zisk, který by zůstával soukromým

kosmeťtcké studio Blanka
Kosmetické ošetření - podle typu pleti
Čištěníaknoznípleti x Přístrojouéošeňení
biolampou, ozonizerem, g alv anickou žehličkou
Depilace - obkčej itělo x Péčeo tělo - masáž š!je, zábal
nQ Tuce, masáhtí nohauice x DaIšíúkony - úpraua oboá,
baruení řas a obočí,Iíčenídenní i slaunostní, poradenstuí
Prodej kosmetických přípravků x Prodej dárkouých poukazů
Těšíse nauás Blanka Ružičkouú

Hlauníz79, Senohraby
kosmetika-blanka@seznam.cz x 724 &s qz6

r.i

11

Děkuieme za Vaši důvěru.
Za tým Kosmonet
veronika veverková

PRODEJ sLEPrČnx
DrůbežČervenýHrádek opěi prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14-19 týdnů. Cena r49-r8o I(č/ks.
Prodej se uskuteční:

3o. dubna, z8. května a z6. června zot6
Senohraby-u vlakového nádraží-rz.3o hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičíchkožek

-

cena dle poptávky.

Informace:

Po-Pá 9.oo-16.oo hod.

te1.6or 576z7o,6o6 55o zo4,7z8 6o5 84o
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