Zpráva o městysi

SENOMATY
k ukončení volebního období 2014 – 2018

Úvod
Cílem této zprávy je poskytnout občanům našeho městyse souhrnnou informaci o demografickém, hospodářském a společenském vývoji městyse Senomaty
v uplynulém volebním období. A popsat situaci, ve které se městys na konci
funkčního období svých volených orgánů nachází.
Zpráva obsahuje podstatné informace. Přes její rozsah není možné věnovat se
jednotlivostem. Budou-li kohokoli z občanů zajímat podrobnosti ke zmiňovaným tématům, úřad městyse je ochotně poskytne.

Obyvatelstvo městyse (dle údajů Českého statistického úřadu)
Rok

Stav k 31. 12.

2014
2015
2016
2017

1161
1203
1211
1209

Přírůstek
celkem
4
42
8
–2

Přirozený
přírůstek
6
6
–1
7

Přírůstek
stěhováním
–2

36
9
–9

*Dle evidence úřadu městyse měl městys k 31. 5. 2018 celkem 1183 obyvatel
(evidence se mírně liší, pro daňový výnos obce je směrodatný údaj statistického úřadu.)
Od 31. 12. 2014 do 31. 12. 2017 se počet obyvatel městyse zvýšil o 52 osob.
Údaje statistického úřadu za rok 2018 budou k dispozici až v květnu 2019.
V současné době jsou Senomaty šestým největším sídlem okresu Rakovník z celkového počtu 83 obcí.
V uvedeném období rostl počet obyvatel jak díky přirozenému přírůstku (narodilo se 57 dětí a zemřelo 39 obyvatel), tak díky přistěhování nových obyvatel (přistěhovalo se 189 obyvatel a odstěhovalo 155 obyvatel).
Průměrný věk obyvatel městyse je 39,82 let, což je o 2,38 roku méně, než činí celorepublikový průměr.
V městysi je k dlouhodobému pobytu hlášeno 21 cizinců, další 2 cizinci mají
v městysi přechodný pobyt.

Počty obyvatel podle místních částí
Místní část
Senomaty
Nouzov
Hostokryje

Počet obyvatel k 31. 5. 2018
(stav k 15. 8. 2014)
925 (900)
137 (135)
121 (120)

% podíl
78,19 (77,9) %
11,58 (11,7) %
10,23 (10,4) %

Poměr počtu obyvatel jednotlivých místních částí se oproti předminulému volebnímu období prakticky nezměnil, dominance hlavního sídla narůstá přes rozsáhlou výstavbu jen pozvolna. Počet obyvatel roste ve všech částech městyse.

Výstavba domů a bytů

V letech 2014 až 2016 (data za rok 2017 zatím nejsou k dispozici) bylo v městysi dokončeno 12 rodinných domů, mnoho dalších je ve výstavbě.

Území městyse
Území o celkové výměře 1409 hektarů se skládá ze tří katastrálních území (Senomaty, Nouzov u Senomat a Hostokryje).

Rozdělení půdy dle vybraných kultur (podle ČSÚ)
Stav
k 31. 12.
2016
(ha)

Stav
k 31. 12.
2013
(ha)

Stav
k 31. 12.
2008
(ha)

Stav
k 31. 12.
2001
(ha)

986

986

1012

1075

911
13
17
4

912
13
17
4

870
86
18
3

747
56
13
2

40

40

276

276

264

234

Vodní plochy
celkem

16

16

17

10

Zastavěné plochy
celkem

25

25

24

17

107

107

93

66

Kultura
Zemědělská půda
celkem
Z toho:
Orná půda
Chmelnice
Zahrady
Ovocné sady
Louky (trvalé
travní porosty)
Lesní půda
celkem

Ostatní plochy
celkem

*louky byly zřejmě zahrnuty do orné půdy.
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0*

25,27

Jak je z údajů patrné, v posledních několika letech již nedochází k podstatným
změnám ve výměrách jednotlivých kultur.

Hospodaření městyse
Objem ročních rozpočtových prostředků (tis. Kč)
rok

příjmy

výdaje

z toho
investiční

v%

2014

21332

20711

11961

57,75

2015

16537

12404

3202

25,81

2016

16672

15503

6555

42,28

2017

17422

20975

11094

52,89

2018*

12126

10841

4969

45,84

*Uvedené částky za rok 2018 odrážejí výsledky hospodaření k 30. 6. 2018.
Stav finančních prostředků na účtech městyse k 30. 6. 2018 činil 4.999 tis. Kč.
Městys v průběhu volebního období (2017) čerpal úvěr ve výši 3 mil. Kč na dotovanou investici, výstavbu splaškové kanalizace v místní části Hostokryje. Do
31. 12. 2018 bude splaceno 600 tis. Kč, úvěr má být doplacen do roku 2022.
V uvedeném období byl doplacen dlouhodobý úvěr získaný od Státního fondu
životního prostředí na výstavbu splaškové kanalizace v Senomatech a rovněž
překlenovací úvěr na vestavbu nové třídy MŠ.
Dlouhodobý majetek městyse Senomaty
Rok

stav k 31.1 2. v tis. Kč

meziroční nárůst %

2014

131 468

100,00

2015

133 989

101,92

2016

136 835

102,12

2017

146 241

106,87
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Přehled nemovitého majetku městyse s uvedením rekonstrukcí,
obnovy a údržby provedených v aktuálním volebním období
Stavby v Senomatech
Kulturní dům, vinárna, hostinec s bytem a úřad městyse
Stavba vybudovaná v 80. letech 20. století přestavbou a přístavbou z původního hospodářského stavení.
Využití:
Hostinec je od roku 1991 pronajímán. Kulturní dům a vinárnu provozuje přímo
městys Senomaty. Byt nad hostincem je rovněž pronajat. V dalších prostorách
sídlí úřad městyse a část kancelářských prostor je pronajata kanceláři Svazku obcí mikroregionu Čistá – Senomaty. V provozních prostorách se nachází
šatna a sociální zařízení pro zaměstnance městyse.
Sál a vinárna kulturního domu slouží k pořádání kulturních akcí, školních akademií, vítání občánků apod.
Provedené úpravy:
– Objekt se v uvedeném volebním období dočkal dokončení celkové rekonstrukce a zateplení fasády.
– Bylo výrazně rozšířeno zastřešení nad vstupem do kulturního domu a restaurace.
– Vstup do restaurace je řešen po novém schodišti, nový vstup má také pronajatý byt. Oba vstupy mají nové dveře.
– V prostorách restaurace bylo nainstalováno nové osvětlení a restaurace byla vybavena novými židlemi.
– V provozní části budovy byly zbudovány nové rampy pro zásobování a vyměněny dveře nad rampami.
– Ve vjezdu do dvora za kulturním domem byla umístěna nová vjezdová vrata.
– Úřad městyse má nový, bezbariérový vstup a byly zde instalovány nové
vstupní dveře.
– Na schodiště a balkón kulturního domu byla položená nová podlahová krytina.
– Dokončena byla celková rekonstrukce kotelny včetně instalace automatického kotle na tuhá paliva.

Škola, mateřská škola, hospodářský pavilon
Budova základní školy byla postavena v roce 1896. Montované budovy mateřské školy a školní jídelny pocházejí z roku 1978.
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Využití:
Prostory slouží především potřebám školy. Nevyužité prostory v objektu školní jídelny se pronajímají jako provozovna kadeřnictví a kanceláře. Další slouží jako technické zázemí tenisového klubu a skladové prostory úřadu městyse.
Ve spojovací chodbě je uloženo vybavení dětského tábora Pionýrů z Lubné.
V přízemí mateřské školy jsou situovány dva nájemní byty. Oba jsou pronajaty.
Provedené úpravy během volebního období:
–
–
–
–
–

Vybudováno nové sociální zařízení pro děti v přízemí školy.
Proveden nátěr plechových střech.
Dokončena zateplená fasáda na celém objektu školy.
Provedena částečná výměna oken v budovách mateřské školy a školní jídelny.
Celkovou rekonstrukcí byly prostory bývalého bytu v budově ZŠ přeměněny
na novou třídu mateřské školy s kapacitou 20 dětí. Celková kapacita mateřské školy je nyní 63 dětí.
– Probíhá demolice hospodářské budovy stojící ve školní zahradě. Na jejím
místě vznikne malé sportovní hřiště.

Dům č. p. 24 na Náměstí Jiřího Holého
Jedná se o objekt kupectví z roku 1871, který dříve sloužil jako sídlo MNV
Senomaty.
V budově sídlí Sbor dobrovolných hasičů Senomaty (ten využívá i dvě přilehlé,
velké garáže), a má zde pronajaté prostory pískovna Senomaty. Do hospodářské části je vestavěna telefonní ústředna. Objekt má poměrně velký dvůr,
který je využíván hasičským sborem.
Provedené úpravy:
– Byla dokončena vestavba sociálního zařízení.
– Do objektu byly instalovány nové vstupní dveře a vyměněna většina oken.
– Na dvoře hasičské zbrojnice byla vztyčena věž na sušení hadic.
– Projektově je připravena celková rekonstrukce krovu a střešní krytiny objektu.

Dům č. p. 205 v Rakovnické ulici
Budova pošty z třicátých let 20. století.
Celé přízemí domu je pronajato státnímu podniku Česká pošta a.s. V I. poschodí se nachází byt, který je rovněž pronajat. Půda objektu je potenciálně
vhodná pro vestavbu podkrovního bytu.
Provedené úpravy:
– Výměna oken u poštovního úřadu.
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Stodola na Náměstí Karla Buriana
Bývalá farská stodola je v dobrém stavebně-technickém stavu a slouží jako
technické zázemí, garáže a skladové prostory, městyse.
Provedené úpravy:
– Vestavba sběrného místa pro kontejnery na tříděný odpad.
– Instalace rozvaděče pro ovládání vodního prvku na Náměstí Karla Buriana.

Roubené stavení č. p. 66 v ulici V Chaloupkách včetně přilehlé
stodoly
Přibližně 200 let stará kulturní památka po zásadní rekonstrukci. Slouží k pořádání kulturních akcí, rodinných oslav, svateb a jarmarků. Stodola je využívána k uskladnění městského mobiliáře, parkování komunální techniky, ale také
k pořádání sportovních a kulturních akcí.
Provedené investice a úpravy:
– Rozsáhlejší oprava omítek v objektu.

Dřevěná barokní zvonice na Náměstí Karla Buriana
Kulturní památka, kterou získal městys na počátku roku 2010 darem od Arcibiskupství pražského, včetně pozemku, na němž zvonice stojí. Zvonice je
v dobrém stavebně-technickém stavu. V současnosti probíhá veřejná sbírka
na pořízení nových zvonů.
Ve zvonici je o Vánocích instalován malovaný Betlém.
Provedené úpravy:
– Instalace prvního zvonu do zvonice.

Barokní kostel svatého Štěpána, márnice a hřbitovní ze�
Soubor tvořící kulturní památku získal městys darem od Arcibiskupství pražského, včetně pozemku hřbitova a dalších pozemků přiléhajících ke hřbitovu
také v roce 2010.
Kostel je stavebně v dobrém stavu. Kostel byl opakovaně vykraden, v interiéru
se nachází pouze hlavní oltář (částečně poškozený při vloupání), který zůstal
v majetku pražského arcibiskupství.
V kostele se pořádají vánoční koncerty a příležitostně slouží k církevním pohřebním obřadům.
Provedené úpravy:
– Pořízení nového hodinového stroje do věže kostela.
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–
–
–
–

Instalace zabezpečovacího zařízení připojeného na centrální pult ochrany.
Pořízení nových ciferníků věžních hodin.
Oprava a nátěr šindelové krytiny věže kostela.
Oprava střešní krytiny.

Sokolovna a sportovní areál
Stavba z 60. let 20. století. Objekt vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Do majetku městyse byl převeden na základě darovací smlouvy se Sportovním klubem
Senomaty. Ovšem ještě před převedením majetku městys do budovy sokolovny i sportovního areálu investoval.
Provedené investice a úpravy:
– Oprava a zateplení další části střechy objektu (ve spolupráci se sportovním
klubem)
– Dokončení systému odvodnění fotbalového hřiště.
– Výměna vstupních dveří a části oken v objektu.
– Sanace proti vzlínající vlhkosti.
– Rekonstrukce sklepních prostor pod služebním bytem.
– Výsev nového trávníku na hřišti, jeho pravidelné hnojení a údržba.

Garáže (bývalá hasičská zbrojnice)
Stavba ze sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. V dobrém stavebně-technickém stavu. Tvoří ji tři rozlehlé garáže, sklad a menší dílna.
Dvě garáže jsou spolu s menšími nebytovými prostory pronajaty provozovně
truhlářství. Třetí garáž slouží jako zázemí pro parkování komunální techniky
městyse.
Provedené investice a úpravy:
– Kompletní oprava střechy.
– Výměna okapů.

Drobné stavby a památky
–
–
–
–
–

Kříž u senomatského rybníka
Smírčí kříž v Rakovnické ulici
Socha sv. Prokopa
Socha sv. Judy Tadeáše
Kříž u silnice na Hostokryje, proběhla celková rekonstrukce a byl pořízen
nový, litinový kříž. Kříž byl nově přemístěn ke kostelu sv. Vavřince.
– Celkově byla obnovena socha svatého Jana Nepomuckého a umístěna na
Náměstí Karla Buriana.
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– Památník padlých ve světových válkách na Náměstí Jiřího Holého, pomník
byl opraven a vyčištěn u příležitosti stého výročí vzniku ČSR.
– Památník Jana Husa tamtéž
– Památník vysazených Lip republiky z roku 1968, v roce 2018 zcela obnoven
– Ručně kovaná lavička Karla Buriana

Dětská hřiště
V průběhu volebního období přibylo nové dětské hřiště umístěné na Náměstí
Karla Buriana. Dokončeno bylo také nové hřiště v ulici Na Vyhlídce. Inventář
dalších hřišť prošel opravami.

Tenisový kurt a požární nádrž
V prostoru za jídelnou mateřské školy v Senomatech se nachází požární nádrž vybudovaná v roce 1991 a tenisový kurt vybudovaný ve spolupráci členů
tenisového klubu a městyse před deseti lety.

Senomatský rybník
Starý rybník o rozloze 80 arů. Rybník je pronajat rybářskému sdružení Nouzov – Přílepy.

Senomatská pískovna
Ložisko štěrkopísku při západním okraji území městyse. Pískovna je od roku
1998 pronajata. Těžený písek je v současnosti používán téměř výhradně k obsypům zemních trubních vedení, pro stavební činnost využitelný prakticky není.
Vytěžený prostor je postupně rekultivován a osazován lesními porosty. Ve volebním období zde bylo vysazeno 80 arů nových lesních porostů. Předpokládá
se, že senomatská pískovna na konci roku 2018 ukončí svou činnost a prostor
bude celkově rekultivován.

Stavby v Hostokryjích
Bývalá škola č.p. 3
V přízemí budovy se nachází zrekonstruovaná společenská místnost osadního
výboru a sociální zařízení. V I.poschodí byt, který je pronajat.
Provedené úpravy:
– Generální rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí.
– Výměna vchodových dveří a okna ve vstupní chodbě.
– Pořízení nových kamen do osadního výboru.
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Kulturní dům
Budova stojící nedaleko bývalé školy. Po stavební stránce je objekt v relativně
dobrém stavu. V interiéru jsou nevyhovující rozvody elektřiny a zcela chybí
sociální zařízení.
Kulturní dům je pronajat muzeu TGM v Rakovníku a slouží jako depozitář.

Kaplička na návsi
Kaplička z období tzv. první republiky je celkově opravena a má novou střešní krytinu.
Provedené úprava:
– Kaplička prošla celkovou opravou u příležitosti šestistého výročí upálení Jeronýma Pražského, na jehož počest byla postavena.

Hasičská zbrojnice
Hasičská zbrojnice stojící u areálu Zemědělského družstva Senomaty slouží
hostokryjským hasičům.

Návesní rybník
Rybník upravený na počátku 90. let 20. století. Rybník je celkově opraven.

Dětské hřiště
Postupně budované hřiště na bývalé školní zahradě.
Provedené úpravy:
– Umístění nových herních prvků

Stavby v Nouzově
Hostinec č.p. 66
Stavba z roku 1911, první poschodí postaveno v roce 1923. Hostinec je pronajat. V přízemí objektu je umístěn sociální byt, který má rovněž svého nájemce.
Provedené úpravy:
– Výměna oken v I. poschodí objektu.
– Pořízení nových stolů a židlí do hostince.
– Probíhá vestavba sociálního zařízení v I. poschodí.
– Částečná rekonstrukce toalet.
– Instalace automatického kotle na tuhá paliva.
– Pořízení nových vstupních dveří.
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Požární zbrojnice
Vzhledem k tomu, že pro objekt neměl městys využití a stavba chátrala, přistoupilo zastupitelstvo k prodeji objektu soukromému majiteli.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Kaplička je soukromým majetkem. V roce 2001 městys financoval její rekonstrukci.

Drobné památky

– Busta Jana Husa – pískovcová busta na podstavci
– Památník padlým v I. světové válce. Památník byl u příležitosti stého výročí
vzniku ČSR opraven a vyčištěn.

Dětské hřiště
Postupně budované hřiště na nouzovské návsi.
Provedené úpravy:
– Instalace nových herních prvků

Pozemky ve vlastnictví městyse
Celková výměra pozemků ve vlastnictví městyse činí 142 hektarů.
Z této výměry:
Pozemky určené k výstavbě
Po prodeji všech stavebních pozemků ve stavebních lokalitách městys již nevlastní žádné stavební parcely.
Orná půda
Městys vlastní přibližně 54 ha orné půdy, která je pronajata Zemědělskému
družstvu Senomaty a v menší míře soukromě hospodařícím osobám.
Lesy
Městys vlastní přibližně 45 ha lesních porostů, z toho 33 ha se nachází v k.ú.
Senomaty a 12 ha v k.ú. Hostokryje. V k.ú. Nouzov u Senomat městys žádné
lesní pozemky nevlastní.
Lesy jsou spravovány lesním správcem. Zalesňování pasek, jejich oplocování,
vyžínání a rovněž probírky lesních porostů provádí zaměstnanci městyse, lesní
správce nebo odborné firmy. V uvedeném volebním období městys zakoupil
lesní pozemky v úhrnné výměře 1,08 ha. Žádné lesní pozemky prodány nebyly.
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Koupě a prodej pozemků
V období 2014 – 2018 městys zakoupil a prodal následující pozemky (uvedeny jsou pozemky o výměře nad 100 m2).
Koupě
/prodej

Katastrální
území

Výměra

Charakter
pozemku

Koupě

Senomaty

4404 m2

Ostatní
plocha

Koupě

Nouzov
u Senomat

2355 m2

Ostatní
plocha

Prodej

Nouzov
u Senomat

598 m2

Orná půda

Rozšíření zahrady
kupujícího

Prodej

Nouzov u Senomat

1385 m2

Ostatní plocha,
neplodná půda

Rozšíření zahrady
kupujícího

Prodej

Senomaty

911 m2

Stavební
pozemek

Prodej stavební
parcely

Prodej

Senomaty

1001 m2

Stavební
pozemek

Prodej stavební
parcely

Koupě

Hostokryje

2742 m2

Lesní pozemek

Koupě lesního
porostu

Koupě

Hostokryje

8096 m2

Lesní pozemek

Prodej

Senomaty

100 m2

Prodej

Senomaty

110 m2

Směna

Nouzov u Senomat

1075 m2

Ostatní plocha,

ostatní
komunikace
Ostatní plocha,
ostatní
komunikace
Orná půda

Účel koupě
/prodeje
Pozemek
pod střelnicí
ve Smolinách
Zalesněné strže,
krajinná zeleň

Koupě lesního
porostu
Odprodej
nepřístupného
pozemku
Odprodej
nepřístupného
pozemku
Využitelnost
pozemku, prostor
pro sportovní
hřiště

Inženýrská vybavenost městyse
Vodovod
Všechny části městyse mají vybudován veřejný vodovodní řad. Každá domácnost tak má přístup ke kvalitnímu, pravidelně kontrolovanému zdroji pitné vody.
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Díky rodinné výstavbě a postupnému připojování ve starší zástavbě narůstá
počet vodovodních přípojek i spotřeba pitné vody z veřejného řadu.

Splašková kanalizace
V plném rozsahu je síť splaškové kanalizace vybudována ve všech místních
částech městyse. Pouze v osadě Brant je likvidace odpadních vod řešena vyvážením domovních jímek. Jejich výstavbu městys finančně podporuje.

Povrchová (deš�ová) kanalizace
Byla ve všech částech obce vystavěna v uplynulých desetiletích svépomocně,
ve velmi různé kvalitě a různé dimenzi potrubí. Její opravy probíhají průběžně.

Další sítě
Vedení elektřiny a telekomunikační rozvody jsou v městysi většinou vedeny jako
nadzemní. Vedení elektřiny je rozvodnými závody postupně rekonstruováno
a ukládáno do země. Zvláště telekomunikační rozvody spolu s nevzhlednými
dřevěnými sloupy na betonových patkách k pěknému vzhledu městyse rozhodně nepřispívají. Alespoň v centrální části senomatského náměstí se podařilo
telekomunikační kabely umístit do země.

Odpadové hospodářství

Městys od roku 2006 neuplatňuje možnost plošného výběru místního poplatku
za svoz a třídění komunálního odpadu, ale dává přednost uzavírání individuálních smluv o zajištění odvozu odpadu s každou domácností. Tento systém je
sice administrativně náročnější, ale vychází vstříc potřebám jednotlivých domácností a je ekonomicky úspornější.
V městysi je systém nastaven tak, že domácnosti hradí pouze náklady spojené s vývozem popelnice se směsným komunálním odpadem, popř. biodpadem
z vlastní domácnosti. Náklady na svoz tříděného, nebezpečného i velkoobjemového odpadu nese v plné výši městys.
V posledních letech, díky zpřísňování zákonů týkajících se nakládání s odpady,
ale také díky problémům s využitím vytříděných složek odpadu, dochází k výraznému růstu nákladů obcí spojených s likvidací odpadů. Do budoucna bude
tuto problematiku nutno řešit ve spoluprácemi s dalšími obcemi našeho regionu
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Počet popelnic s pravidelným
vývozem 120 l
v tom Červená – každý týden
Zelená – kombinovaný
Žlutá – 1x za 14 dní
Modrá – 1x za měsíc
Bio nádoby 240 l
* údaj k 30. 6. 2018

2014

2015

2016

2017

2018*

332

371

412

389

366

74

106
119
157
30
75

106
103
169
11
103

97
79
170
20
95

85

112
135
0
24

161
136
0
41

Zachován byl také systém pytlového svozu plastů, tetrapaku, drobných kovů
a papíru přímo z domácností. V rámci tohoto sběru bylo v průběhu uplynulého volebního období svezeno více než 42 tisíc pytlů. Kromě toho mají občané
k dispozici devět sběrných hnízd pro odkládání tříděného odpadu, dva kontejnery na textilní odpad a po jednom kontejneru na odkládání drobného kovového odpadu a drobnějšího elektroodpadu.
Nejnovější iniciativou městyse bylo zřízení komunální kompostárny, na kterou
mohou občané zdarma vyvážet bioodpad.

Silniční a cestní sí�, dopravní obsluha městyse
Místní komunikace

Kromě silnice II. třídy z Rakovníka do Jesenice a silnic III. třídy ze Senomat do
Nouzova a ze Senomat do Hostokryj se na území městyse nachází více než 6
km místních komunikací. Šířka těchto komunikací se pohybuje od 3 do 5,5 metru.
Místní komunikace v Senomatech, v ulicích Na Hradišti, Na Vyhlídce, Nouzovská, Akátová, Komenského, Na Stráni, Ryvolova, Draha, U Rybníka, U Trati,
Malá Strana, Nádražní, Náměstí Jiřího Holého, V Chaloupkách, V Uličce mají kvalitní živičný povrch.
V uplynulém volebním období se nového povrchu dočkaly zbývající část ulice
V Uličce, silnice spojující hlavní silnici s Davidovým mlýnem, cesta k senomatskému hřbitovu a příjezdová cesta k senomatské sokolovně. Dokončena byla
rekonstrukce parkovišť i silnic na Náměstí Karla Buriana.
V Hostokryjích byly po výstavbě splaškové kanalizace položeny nové povrchy
na všechny stavbou zasažené místní komunikace. Nově byl uložen živičný povrch na ulici vedoucí k hostokryjskému rybníku a na silnici vedoucí od návesního rybníčku za hostokryjská humna.
V Nouzově byla dokončena rekonstrukce návsi položením žulové dlažby.
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Chodníky

V Senomatech jsou vybudovány téměř čtyři kilometry chodníků, převážná část
v zámkové dlažbě. V uplynulém období byly rekonstruovány chodníky v částech ulic Na Vyhlídce, Na Hradišti, U Trati, Na Stráni a na Náměstí Karla Buriana. Do konce roku 2018 proběhne výstavba chodníku v Hostokryjské ulici.

Mosty

Ve vlastnictví městyse se nacházejí čtyři mosty. Dva mostky přes Rakovnický potok, most u Davidova mlýna a lávka přes Přílepský potok ve Smolinách.
Všechny uvedené mosty jsou v relativně dobrém technickém stavu.

Polní cesty a pěšiny

Délka polních cest a pěšin spravovaných městysem trvale narůstá. V současnosti se udržují zejména cyklostezka do Rakovníka (od Davidova mlýna ke
třem borovičkám), původní i nové polní cesty vybudované pozemkovým fondem, cyklostezka na Šanov a pěšina z Nouzova do Senomat.

Dopravní obslužnost

Městys má trvale velmi dobré dopravní spojení. To je dáno jeho výhodnou polohou v blízkosti města Rakovníka, ale také členstvím městyse ve Svazku obcí
Rakovnicka pro zajištění dopravní obslužnosti.
Také vlakové spojení městyse, na trati Rakovník – Bečov nad Teplou, je na
dobré úrovni.
Občané Brantu mohou využívat vlakovou zastávku Příčina (na trati Rakovník
–Mladotice), která se nachází v blízkosti této části městyse.
Autobusové zastávky
V městysi se nachází pět autobusových zastávek. Všechny, vyjma zastávky
Brant, jsou vybaveny přístřeškem.

Občanská vybavenost

V objektech vlastněných městysem se nachází dva hostince (v Senomatech
a v Nouzově), občerstvovací zařízení sportovního klubu (sokolovna Senomaty), poštovní úřad a provozovna kadeřnictví (v Senomatech).
V městysi jsou dále dvě prodejny potravin a smíšeného zboží, sezónní prodejna zmrzliny, prodejna průmyslových potřeb a prodejna květin a zahradnických potřeb.
V obci působí živnostníci všech základních řemeslných profesí.
Obecně lze říci, že občanská vybavenost městyse odpovídá významu a velikosti sídla.
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Základní a mateřská škola
Technické zázemí školy
V přehledu nemovitého majetku městyse byly uvedeny investice, ke kterým
v posledním volebním období došlo. Jak mateřská, tak základní škola mají
k dispozici prostory i technické zázemí odpovídající jejich potřebám a poslání.
Počet dětí a kapacita školního zařízení
Základní škola má celkovou kapacitu 40 dětí, vzdělávají se v ní děti od prvního do čtvrtého ročníku. Kapacita je dostatečná, celkový počet docházejících
dětí do základní školy v letech 2014 až 2018 se pohyboval kolem 24 žáků.
Zvýšený zájem o umístění dětí do mateřské školy, způsobený vyšší porodností a novou rodinnou výstavbou v městysi, vedl vedení školy k úsilí o rozšíření
kapacity mateřské školy.
V současné době je celková kapacita MŠ 63 dětí.

Hasičská zásahová jednotka, povodňový plán, požární plány

Senomaty mají vlastní zásahovou jednotku (tzv. JPOV 5). Jednotka je vybavena
zásahovým vozidlem, čerpací technikou a postupně je dle potřeb vybavována dalším technickým zařízením. Jednotka v uvedeném období opakovaně zasahovala.
Při povodních, splavech zeminy z polí a polomech způsobených větrnou smrští.
Dále hasiči provádí bezpečnostní řez dřevin v městysi, vypomáhají při údržbě povrchových kanalizačních řadů i rizikových opravách a údržbě veřejného majetku.
Městys se nachází v zátopovém území Rakovnického potoka. Má zpracován
povodňový plán a ustaveny povodňové orgány.
Rovněž jsou zpracovány požární plány pro veřejné budovy ve vlastnictví městyse.

Péče o nesvéprávného občana

Na základě rozhodnutí soudu pečuje úřad městyse o jednoho nesvéprávného
občana. Na péči o nesvéprávného průběžně dohlíží okresní soud. Od roku
2017 pobývá náš nesvéprávný občan v domově pro seniory, kde je o něj více
než dobře postaráno.

Obecní kroniky

V městysi jsou v současné době psány dvě místní kroniky. Senomatskou kroniku píše paní Aneta Honzíková, která kroniku v roce 2016 převzala od paní
Jany Prokopové. Kroniku hostokryjskou píše od roku 2017 paní Jana Šímová.
Kroniku převzala od paní Miluše Palkoskové.
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Zastupitelstvo městyse

Zastupitelstvo městyse pracovalo v uvedeném volebním období v následujícím složení.

Zastupitelé zvolení za Sdružení pro Senomaty, Nouzov a Hostokryje
1. Josef Bouda
2. Mgr. Bc. Miroslav Halló
3. Ing. Daniel Klaban
4. Petr Kořínek
5. Vítězslav Kühn
6. Miluše Palkosková
7. Ing. Antonín Prokop, předseda finančního výboru
8. Petr Sojka
9. Mgr. Tomáš Valer, starosta městyse

Zastupitelé zvolení za Českou stranu sociálně demokratickou
1. Luděk Fišer, místostarosta městyse

2. Petr Kochleffl, předseda kontrolního výboru
3. Petra Prášilová

Zastupitelé zvolení za Občanskou demokratickou stranu

Zdeněk Palkoska (nepřijal mandát)
Ing. Simona Habásková, (do 08/2017),
Mgr. Aleš Šabada
Za uvedenou politickou stranu byl zvolen pan Zdeněk Palkoska. Ten ještě před
ustavujícím zasedáním zastupitelstva přijetí mandátu odmítl.
Na uvolněné místo tak nastoupila první náhradnice, paní ing. Simona Habásková.
Ta byla členkou zastupitelstva do srpna 2017, kdy z důvodu změny trvalého
bydliště na mandát rezignovala. Od tohoto data vykonával mandát zastupitele druhý náhradník, pan Mgr. Aleš Šabada.

Předseda a předsedkyně osadních výborů:

Petra Holá (Nouzov),
Dana Hejná (Hostokryje), do roku 2017 byla předsedkyní Miluše Palkosková
Mgr. Bc. Miroslav Halló (Brant)
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Pracovníci městyse

Městys má v současné době tyto kmenové zaměstnance:
Štěpánka Cafourková (plný úvazek)
Účetní, matrika, evidence obyvatel
Radka Valová (plný úvazek)
Administrativa, přenesená státní správa, správa webových stránek městyse
Marcela Boudová (částečný úvazek)
Administrativní správa hřbitova, správa kulturního domu a roubenky, rozvoz
obědů pro seniory
Vladimír Skoupý (plný úvazek)
Domovník a údržbář
Jan Horský st. (plný úvazek)
Domovník a údržbář
Kromě toho městys zaměstnává pracovníky na sezónní práce formou Dohody
o pracovní činnosti (popř. Dohody o provedení práce) a využívá možnosti veřejně prospěšných prací dotovaných Úřadem práce v Rakovníku.

Využití volného času obyvatel

Ze společenských prostor je občanům Senomat k dispozici kulturní dům, občanům Hostokryj společenská místnost osadního výboru a občanům Nouzova
sál místního hostince.
Po dokončení rekonstrukce je pro pořádání menších kulturních akcí možno využít roubenky v ulici V Chaloupkách.
V městysi působí miniknihovna (umístěná v prostorách úřadu městyse). V roce
2014 byl zahájen projekt Senomatské knihovničky, který spočívá v rozmístění miniknihovniček v restauracích, na turistických odpočívadlech a dětských
hřištích.
Městys vlastní pozemky, na kterých se nachází celý areál sportovního areálu
SK Senomaty. Areál je sportovnímu klubu poskytován bezplatně. Budova senomatské sokolovny, v roce 2014 převedená do majetku městyse, vyžaduje
před svým využitím celkovou rekonstrukci.
Tenisový kurt u požární nádrže slouží svému účelu a tenisový klub jej nabízí
k využití široké veřejnosti. V Senomatech, Nouzově i Hostokryjích jsou dětem
k dispozici dětská hřiště.
Sportovní, kulturní i společenskou činnost organizací i jednotlivých občanů
podporuje městys formou grantů, ale i přímých investic.
Z pravidelně pořádaných akcí je možno jmenovat Setkání s písničkou, plesy
a posvícenské zábavy, dětské dny, hasičskou neckyádu, fotbalová utkání a turnaje, tenisový turnaj, soubor adventních koncertů a akcí i jarmarky v roubence
17

(konané do roku 2017), školy v přírodě, výcvikový tábor mladých hasičů, školní akademie, vítání nových občánků, turistický pochod za duhou atd.
Samostatnou činnost vykonávají osadní výbory v místních částech našeho městyse, které pořádají širokou škálu akcí pro děti i veřejnost.

V městysi v současné době působí tyto spolky:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sportovní klub Senomaty
Klub seniorů Senomaty
Asociace víceúčelových sportů Senomaty (sportovní střelba)
Garda městyse Senomaty
Myslivecké sdružení Smoliny
Svaz zdravotně postižených
Sbor dobrovolných hasičů
Tenisový klub
Klub stolních tenistů

Zeleň v zástavbě a zeleň v krajině

Zeleň je podstatnou složkou životního prostředí v každé obci. Městys prostřednictvím svých zaměstnanců udržuje rozsáhlé travnaté plochy a zeleň ve
všech svých částech. Výměra těchto ploch se v souvislosti se stavebním rozvojem městyse výrazně zvyšuje. Proto se městys postupně vybavuje odpovídající komunální technikou. Stromy ohrožující bezpečnost jsou prořezávány nebo
káceny odbornými firmami.
Rozsáhlejší výsadba v uplynulém volebním období proběhla na Náměstí Karla Buriana.
Nově vysázena byla v rámci realizace pozemkových úprav rozsáhlá stromořadí u nouzovských polních cest a při cestě od senomatského hřbitova do
Hostokryj.
Místa bývalých černých skládek a některé neudržované plochy jsou osazovány lesními porosty (borovice, duby).

Spolupráce s ostatními obcemi

S obcemi, především s těmi z našeho regionu, spolupracuje městys v mnoha
oblastech.
Jsme členy Svazu měst a obcí České republiky a Sdružení místních samospráv
ČR. Obě organizace hájí zájmy obcí při jednáních s vládou a parlamentem
a poskytují nám velmi kvalitní informační servis v oblasti komunální problematiky.
V regionu jsme členy Svazku obcí mikroregionu Čistá – Senomaty (manažerka svazku pro nás vypracovává dotační projekty), dále Svazku obcí pro dopravní obslužnost (společně řeší autobusové a vlakové spojení do obcí okresu)
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a Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (řeší problematiku nakládání
s pitnou vodou a odpadními vodami).
S městem Rakovníkem máme uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o využití služeb
městské policie při odchytu zatoulaných psů.
Zastupitelstvo městyse také pro dotační období 2014 – 2020 schválilo působnost Místní akční skupiny Rakovnicko (nositel evropského dotačního fondu Leader) na území městyse.

Získané dotační prostředky

Bez dotačních prostředků by mnohé stavební akce v městysi nebylo možné
uskutečnit. Proto se městys po celé volební období zaměřoval na vyhledávání
dotačních příležitostí a o dotace opakovaně žádal.

2014
Program

Žadatel

Název (účel)

Celkové
náklady

Dotace

Pořízení
Evropský dotační
Senomaty víceúčelového
4.610.000 4.115.000
fond a MŽP ČR
(zametacího) vozu
Zateplení obvodovéEvropský dotační
2.
Senomaty ho pláště budovy
1.523.000 853.000
fond a MŽP ČR
základní školy
Úřad práce
Dotace na veřejně
3.
Senomaty
319.000
Rakovník
prospěšné práce
CELKEM
5.287.000
1.

2015
Program
1.

Úřad práce
Rakovník

CELKEM

Žadatel Název (účel)
Senomaty

Dotace na veřejně
prospěšné práce

Celkové
náklady

Dotace
341.000
341.000
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2016
Program

Žadatel Název (účel)

Celkové
náklady

dotace

1.

Úřad práce
Rakovník

Senomaty

Dotace na veřejně
prospěšné práce

2.

Ministerstvo pro
místní rozvoj

Senomaty

Obnova sochy sv.
Jana Nepomuckého

188.000

108.000

3.

Ministerstvo
zemědělství

Senomaty

Místo odpočinku,
park Smoliny

392.000

200.000

Chodníky v ulici
Na Hradišti

675.000

388.000

1.000

1.000

4. Středočeský kraj Senomaty
Hasičský
záchranný sbor
CELKEM
5.

Senomaty Školení řidičů

230.000

927.000

2017
Program

Žadatel

Název (účel)

Předpokl.
náklady

dotace

1. Středočeský kraj Senomaty

Ošetřování lesních
sazenic

13.000

6.000

2.

Ministerstvo
Senomaty
pro místní rozvoj

Rekonstrukce
silnice ke hřbitovu

606.000

303.000

3.

Úřad práce
Rakovník

Senomaty

Dotace na veřejně
prospěšné práce

4.

Evropský
dotační fond

Senomaty

Vestavba nové
2.227.222 1.818.000
třídy mateřské školy

Ministerstvo
zemědělství

Vodohospodářské
Splašková
sdružení
kanalizace
obcí
Hostokryje
Rakovnicka

9.477.000 3.544.000

Ministerstvo
zemědělství

Vodohospodářské
sdružení
obcí
Rakovnicka

1.946.000

5.

6.

CELKEM
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Propojení
skupinových
vodovodních řadů
(Senomaty
a Hostokryje)

240.000

708.000

6.619.000

2018
Program

Žadatel

Název (účel)

Předpokl.
náklady

dotace

1.106.226

929.000

1.

Evropský
dotační fond

Svazek
Pořízení
obcí Čistá kompostérů
–Senomaty pro domácnosti

2.

Úřad práce
Rakovník

Senomaty

Dotace na veřejně
prospěšné práce

Senomaty

Pořízení nových
ciferníků věžních
hodin a nátěr
šindelové krytiny
na věži kostela
sv. Štěpána

SDH
Senomaty

Podpora konání
neckyády
u příležitosti
130. výročí
založení sboru

40.000

SK
Senomaty

Podpora konání
fotbalové
slavnosti
u příležitosti
90. výročí založení
oddílu

30.000

3.

Ministerstvo
zemědělství ČR

4. Středočeský kraj

5. Středočeský kraj

6. Středočeský kraj Senomaty
CELKEM

I. etapa
rekonstrukce
senomatské
sokolovny

210.000

165.000

99.000

1.425.000 1.211.000
2.519.000

*Stav ke 15. 8. 2018
Kromě uvedených dotačních akcí byly na území městyse provedeny stavební akce financované Pozemkovým fondem ČR. Jednalo se o výstavbu nových polních
cest (realizace komplexních pozemkových úprav) a výsadba alejí nákladem
přibližně 10,5 mil. Kč. Vybudované komunikace převzal městys do majetku.
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Přijaté a poskytnuté finanční dary ve volebním období

Přijatý dar (dárce)

Účel

Drobní dárci

Veřejná sbírka na pořízení
zvonů do senomatské zvonice

70.938

Firma Becker Bohemia

Příspěvek na pořízení nových
zvonů do senomatské zvonice

20.000

Ing. Daniel Klaban

Příspěvek na pořízení nových
zvonů do senomatské zvonice

10.000

Jaroslav Náser

Příspěvek na pořízení nových
zvonů do senomatské zvonice

40.000

Jiří Svoboda

Příspěvek na pořízení nových
zvonů do senomatské zvonice

10.000

Soubor dárců (seznam
uveřejněn ve Věstníku
za listopad 2015

Pořízení nového hodinového
stroje do věže kostela
sv. Štěpána

Jiří Holý

Příspěvek na opravu
autobusové zastávky

30.000

Jiří Svoboda

Vybavení dětského hřiště
Na Vyhlídce

40.000

Miroslav Pilz

Dětské hřiště na Náměstí
Karla Buriana

250.000

Dárce, který si nepřeje
být uveden

Dovybavení dětských hřišť

Zemědělské družstvo
Senomaty
Jiří Svoboda
Zemědělské družstvo
Senomaty
Zemědělské družstvo
Senomaty
Firma Lasselsberger
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Podpora kulturních akcí
pořádaných v rámci
senomatského adventu
Oprava křížku ke kostelu
Oprava křížku ke kostelu

Výše daru (Kč)

128.200

23.500
30.000
26.000
10.000

Stavební kámen pro výstavbu

Věcný dar

Keramické obklady v hodnotě
15.322 Kč

Věcný dar

zdí na Nám. K. Buriana

Poskytnuté dary

Výše daru (Kč)

Granty pro organizace a občany obce

800.000

Příspěvek na veřejné stravování seniorů

129.790

Příspěvek rodinám při narození dítě
s trvalým pobytem v městysi

231.000

Věcné dary u příležitosti životních jubileí
občanů městyse

190.801

Podpora zřízení babyboxu v Masarykově
nemocnici v Rakovníku

5.000

Potravinová banka – podpora zakoupení
chladicího vozu

10.000

Příspěvek na opravu varhan v kostele
sv. Vavřince v Senomatech

6.000

Projekty a záměry

Přehled nejdůležitějších projektů, které se nacházejí v jisté fázi připravenosti,
avšak ještě nebyla zahájena jejich realizační fáze:
1. Celková rekonstrukce krovu a střechy hasičské zbrojnice č.p. 24. Je vydáno
stavební povolení.
2. Změna územního plánu městyse Senomaty – je vypracován návrh změny,
rozsáhlá dokumentace je stále v projednávání u dotčených orgánů státní
správy.
3. Výstavba sportovního hřiště na školní zahradě včetně demolice stávající
kolny.
4. Výstavba nového rybníku u Davidova mlýna. Zpracovává se projektová dokumentace.
5. Změna vytápění školských budov.
6. Příprava projektu nového Domu pro seniory
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Závěr

Také období let 2014 až 2018 bylo pro městys Senomaty dobou růstu. Výrazně
se zvýšil (o 4,5%) počet obyvatel, rozšířila se rodinná zástavba, rostla hodnota majetku městyse, roste a zkvalitňuje se občanská vybavenost.
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