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Milí občané senomatští, nouzovští a hostokryjští,
přinášíme vám informace o dění v našem městysi v průběhu uplynulého roku,
ale také stručný přehled toho, co se připravuje v roce příštím. V tomto vydání
nelze ponechat bez komentáře současnou epidemickou situaci i její ekonomické dopady. Kdyby v prosinci loňského roku někdo komukoli z nás tvrdil, že hned na počátku
roku 2020 dojde k vyhlášení nouzového stavu se vším, co k tomu patřilo, asi bychom
ho měli za lháře. A už vůbec bychom nevěřili, že se situace bude na podzim a možná
i v zimě roku 2021 opakovat! Ukázalo se, že přes všechen závratný technický pokrok
prostě pány světa nejsme!
Jak se epidemická krize podepíše na hospodářském rozvoji našeho městyse? Přesnou
odpověď nezná nikdo, ale některé závěry již učinit lze.
Citelně se sníží příjmy městyse z daní, které stát plošně vybírá a obcím je přerozděluje.
Přitom tyto příjmy jsou pro drtivou většinu obcí zásadní, v případě městyse Senomaty činí 78 % očekávaných příjmů rozpočtu na rok 2021. Tento pokles se neomezí jen
na následující rok, ale zasáhne i rozpočty několika následujících let.
Zatím není jasné, v jaké míře budou omezeny státní dotace poskytované obcím na opravy a výstavbu veřejných budov, silnic apod. Ale vysoké schodky státního rozpočtu nelze
plánovat donekonečna a bude se muset začít šetřit. Omezení dotací je tudíž nasnadě.
Odhadovat vývoj dotací z fondů Evropské unie si netroufám vůbec.
Snížení příjmů bude mít za následek omezení nebo přinejmenším prodloužení realizace investic, které dlouhodobě plánujeme a připravujeme. Jistou výhodu má náš městys
v tom, že není výrazněji zaúvěrován (ke konci roku 2021 bude výše úvěru činit pouhých
600 tis. Kč) a může tedy pro realizaci větších investic čerpat další úvěry, aniž bychom
se neúměrně zadlužili. Na druhou stranu je třeba být s ohledem na příjmovou nejistotu velmi obezřetní. Není věru co závidět obcím, které v těchto letech teprve začínají
budovat nezbytné vodovody a kanalizace.

Zprávy z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse se od minulého vydání Věstníku (listopad 2019) sešlo celkem
k sedmi veřejným zasedáním. Kromě běžné agendy přijalo tato významnější usnesení:
– Schválení rozpočtu městyse na rok 2020. – Převzetí vysázené aleje za hřbitovem do
– Z pozice člena Vodohospodářského
majetku městyse.
sdružení obcí Rakovnicka zastupitel- – Výběr dodavatele stavby Rekonstrukce
stvo schválilo zakoupení 51% podílu firkanceláře úřadu městyse. Vybrána byla
my RAVOS s.r.o. do majetku tohoto sdrufirma PM centrum Král s nejnižší nabídžení.
kou 601.233 Kč (vč. DPH).

– Výběr dodavatele rekonstrukce místních
ma Froněk Rakovník s nejnižší nabídkovou cenou 634.490 Kč (vč. DPH).
komunikací v Senomatech a Hostokryjích. Vybrána byla firma Froněk Rakov- – Bylo rozhodnuto o pořízení dílčí změny
územního městyse. Náklady s ní spojené
ník a cena činí 1.005.037 Kč (vč. DPH).
uhradí osoby, které o změnu požádaly.
– Pro novou ulici (nad ulicí Ryvolovou) byl
– Zastupitelstvo s účinností od 31. 12. 2020
schválen název Trnková.
zrušilo osadní výbory v místních čás– Přidělení grantů na rok 2020 v úhrnné
tech městyse. Pořádání akcí, na nichž
výši 250 tis. Kč.
se osadní výbory podílely, bude dále
– Schválení závěrečného účtu městyse za
podporováno granty pro spolky či jedrok 2019.
notlivce, popř. je bude městys pořádat
– Na základě Plánovací smlouvy převzal
z vlastní iniciativy.
městys do svého majetku inženýrské sítě
vybudované v Trnkové ulici. Tyto sítě ná- – Bylo podáno pět žádostí o přidělení dotací na konkrétní stavební akce (viz. dásledně městys vložil do majetku a správy vodohospodářského sdružení obcí.
le ve Věstníku).
– Výběr dodavatele na stavební akci
Chodník Hostokryje. Vybrána byla fir-

Změna ve složení zastupitelstva městyse
V listopadu 2020 paní ing. Libuše Fialová našemu úřadu oznámila, že z důvodů
přestěhování a změny trvalého bydliště
rezignuje na mandát zastupitelky městyse Senomaty. Byl proto vyzván první náhradník na kandidátce Sdružení pro Senomaty, Nouzov a Hostokryje, za kterou-

žto volební stranu byla paní inženýrka
zvolena, aby se ujal funkce člena zastupitelstva. Na zasedání zastupitelstva dne
18. 11. 2020 složil pan Vlastimil Mesár
předepsaný slib a jednání zastupitelstva
se již coby řádný člen účastnil.

Přehled letošního stavebního ruchu
Chodníky, stavby, silnice i výsadba
• Oprava místních komunikací
Opraveny byly dvě místní komunikace. První v Senomatech, spojující ulice U Trati a Malá Strana a druhá za

Záhumenní ulice v Hostokryjích

2

humny v Hostokryjích. Náklady na
opravu obou silnic činily přibližně jeden milion korun.

Silnice mezi Malou Stranou a ulicí U Trati

• Výměna a prodloužení povrchové kanalizace v Hostokryjích
Při opravě záhumenní komunikace došlo k výměně, zahloubení a prodloužení povrchové kanalizace, aby mohla být odváděna dešťová voda také
z míst, kde občasné prudké srážky
způsobují zaplavení cesty a přilehlých
pozemků a staveb. Původní kanalizace
nebyla schopna tuto funkci plnit. Náklady činily přibližně 370 tis. Kč.

du městyse. Změněna byla především
prostorová dispozice místností, aby
prostor vyhovoval předepsaným požadavkům na ochranu osobních údajů.
Rekonstrukcí prošlo i sociální zařízení
sloužící úřadu.

• Dokončení rekonstrukce střechy
a související práce v hasičské základně v Senomatech
Během zimních měsíců byla dokončena celková výměna krovu a střešní
krytiny v č.p. 24, byly provedeny nové
sádrokartonové stropy a zvýšen vjezd
do garáže pro hasičskou techniku.
Následně byl na dvoře u hasičské základny vybudován nový přístřešek na
uskladnění palivového dřeva.
• Rekonstrukce kanceláří úřadu
městyse
Nákladem přibližně 900 tis. Kč byly
celkově rekonstruovány prostory úřa-

Rekonstrukce kanceláří

Rekonstrukce střechy hasičárny
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• Nový chodník v Hostokryjích
Po dvou letech zajišťování příslušných
povolení byl vystavěn chodník v centrální části Hostokryj, který má zajistit
větší bezpečnost chodců, zvláště dětí docházejících na autobusovou zastávku podél hlavní silnice. V poměrně
stísněném prostoru vede chodník střídavě po obou stranách silnice, jak to
prostorové poměry umožnily. Celkové
náklady činí přibližně 700 tis. Kč.

Nový chodník v Hostokryjích
• Další dokončené chodníky
V ulicích Na Hradišti a Na Vyhlídce byly společně s pokračující výstavbou dokončeny další úseky nového chodníku.
• Opravy a úpravy v hostokryjském klubu
Další fází oprav procházejí společenské prostory v bývalé škole v Hostokryjích. Budou vyměněna okna, provedena výmalba a drobnější zednické
Sportovní hřiště v Nouzově
práce, novým nábytkem bude vybave•
Nový památník světoznámého
na kuchyňka.
pěvce
• Sportovní hřiště v Nouzově
Od letošního jara má slavný operní
pěvec Karel Burian, který v roce 1924
Přímo na nouzovské návsi vzniklo travv Senomatech zemřel, důstojný památnaté, oplocené sportovní hřiště pro
ník přímo na náměstí nesoucím jeho
odbíjenou a malou kopanou. Na výjméno. Prací na pomníku se ujala sostavbu i pořízení části pozemku výchařská dílna paní Heleny Jahodové
znamně finančně přispěli obyvatelé
z Kozojed.
z Nouzova i ze Senomat.
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Památník K. Buriana
• Oprava střech na základní škole a farské stodole
Nákladem přibližně 50 tis. Kč byly
opraveny obě uvedené střechy, které
zub času, zvláště tu školní, poznamenal. Střecha na školní budově již celkovou výměnu opravdu potřebuje!
• Nové herní prvky na dětských
hřištích
Na dětských hřištích v Nouzově
a Hostokryjích přibyly nové herní prvky, domečky, které nahradily své doslouživší předchůdce. Nové prvky mají kovovou konstrukci a podstatně delší

životnost. Na hřišti v areálu sportovního klubu v Senomatech byl vlastními
silami pracovníků městyse zrekonstruován dětský kolotoč.

Dětské hřiště Hostokryje
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ného osvětlení a elektřiny v nové ulici, která dostala název Trnková (podle
četného výskytu trnek v přilehlé strži).
Vybudovány byly také chodníky a živičné komunikace. Vše je postupně převáděno do majetku městyse. V lokalitě
se již staví první tři rodinné domy.
• Výsadba stromů
Na Náměstí Karla Buriana byla provedena dosadba tří jabloní náhradou za
uhynulé stromy. Dva hlohy byly dosazeny na Náměstí Jiřího Holého, dvě lípy k dětskému hřišti Na Vyhlídce a po
jedné lípě na nouzovské návsi a u sochy sv. Prokopa v Senomatech.

Dětské hřiště Senomaty
• Inženýrské sítě v nové, Trnkové
ulici
Nákladem investora nové stavební lokality v Senomatech byly vybudovány
nové rozvody vodovodu, splaškové kanalizace, povrchové kanalizace, veřej-

Trnková ulice
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Odpadové hospodářství v městysi
Níže uvádíme roční ceny za odvoz popelnic (120 litrů) se směsným odpadem
a bioodpadem platné v roce 2021.

K systému placení za odvoz popelnic obdrží občané podrobné informace na počátku ledna příštího roku. Jako v tomto
roce budou popelnice až do konce února 2021 vyváženy „na staré známky“.

Četnost svozu (barva známky)
Cena (Kč)
1× týdně (52 svozů), zelená
2520,–
1× za 14 dní (26 svozů), žlutá
1695,–
Kombinovaný (40 svozů), zima 1× týdně, léto 1× za 14 dní, červená
2260,–
1× za měsíc (12 svozů), modrá
1050,–
Jednorázová svoz, bílá páska
100,–
Pytel na směsný odpad 110 litrů
75,–
Bioodpad, popelnice 240 litrů, svoz 1× za 14 dní, od 1. 4. do 15. 11.
1040,–

Přeměření hranic pozemků v zastavěném území Senomat
Po obdobném přeměření, provedeném
v uplynulých letech v Nouzově a Hostokryjích, dorazila přeměřovací komise katastrálního úřadu také do Senomat. Během
necelých dvou let byly přeměřeny vlastnické hranice pozemků a díky moderní geodetické technice došlo k jejich zpřesnění. Měřeno bylo pouze v intravilánu obce,

extravilán byl vyřešen již dříve komplexní
pozemkovou úpravou.
Při měření mohlo dojít ke změně výměry jednotlivých pozemků. Jejich majitelé
jsou v takovém případě povinni nejpozději
do 31. 1. 2021 podat dodatečné přiznání
k dani z nemovitosti.

Příprava na rekonstrukci a nové využití bytu
v budově senomatské pošty
Demolicí kůlen a úklidem zahrady za budovou pošty započala příprava na rekon-

strukci jednoho bytu a vestavbu druhého,
podkrovního bytu, do prostor nad senomatskou poštou. V současné době se zpracovává architektonická studie této přestavby. Předpokládá se, že provoz pošty
nebude rekonstrukcí zasažen.
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Příprava nových projektů
V současné době finišuje zpracování projektů pro rekonstrukci budov mateřské školy a školní jídelny a také projekt Domova klidného stáří. Ve finální fázi je i projekt protierozních opatření, která by měla chránil ulici Ryvolovu, ulici Na Stráni
a navazující ulice.

Stále se zpracovává projekt nového rybníka u Davidova mlýna a nově bude zadáno zpracování stavebního projektu na
rekonstrukci a vestavbu dvou bytů nad
senomatskou poštou. Zadáno bude také
zpracování prováděcího stupně projektové dokumentace na rekonstrukci senomatské sokolovny.

Projektová příprava plánovaná v roce 2021
• Budova pošty, rekonstrukce bytu a vestavba dalšího bytu, výměna střešní krytiny
Předpokládané náklady: 200 tis. Kč
Projekty DUR, DSP a DPS a dotační
projekt.
• Protierozní opatření v krajině,
realizace ÚSES
Předpokládané náklady: 50 tis. Kč
Projekty terénních úprav, zatravnění a výsadeb na pozemcích určených
k realizaci ÚSES a umístění protierozních opatření

• Dokončení projektu nového rybníka Kotroušek
Předpokládané náklady: 100 tis. Kč
• Podání žádosti o dotaci na výstavbu Domova klidného stáří
Předpokládané náklady: 100 tis. Kč
Prováděcí projektová dokumentace
pro rekonstrukci budovy sokolovny
v Senomatech
Předpokládané náklady: 250 tis. Kč

Registrace občanů
na webových stránkách městyse
Občané, kteří mají zájem o pravidelné zasílání důležitých informací o dění
v městysi se mohou zaregistrovat se na www.senomaty.cz.
V dolní části obrazovky napíšete do „Novinky e-mailem“ svoji emailovou adresu,
opíšete ověřovací kód a odešlete. Následně se na obrazovce objeví udělení
souhlasu se zasíláním novinek. Posledním krokem je potvrzení registrace,
které obdržíte na svůj email.

Zrušení pevné telefonní linky
K 1. listopadu 2020 byla zrušena pevná telefonní linka našeho úřadu.
Nahradil ji mobilní telefon číslo 702 152 034, na který je možno volat
v pracovní době. V mimořádných situacích či v bezodkladných záležitostech
je mimo tyto hodiny dále možno volat na telefon starosty
číslo 724 189 473.
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Vítání občánků
V roce 2020 jsme přes omezení spojená s panující epidemií přivítali celkem 22
nových občánků, z toho osmnáct v Senomatech a čtyři na Nouzově. Samostatné

nouzovské vítání proběhlo vůbec poprvé! Dvě děti v Hostokryjích jsme již přivítat nestihli, učiníme tak hned, jak to bude možné.

Vítání občánků Nouzov 26.9. 2020
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Naše škola
Od 30. listopadu navštěvují naši školu
všichni žáci a byli bychom všichni moc rádi, aby to tak už zůstalo!
Z důvodu nezbytných opatření spojených
s epidemickou situací (vyloučení společ-

ného využívání prostor základní a mateřskou školou) mohly být otevřeny pouze dvě ze tří tříd mateřské školy. Do školky však chodí méně dětí, takže problémy
s kapacitou zatím nenastaly.

Rozpočet na rok 2021
Rozpočet je předkládán jako schodkový,
při kalkulaci příjmů z rozpočtového určení daní vychází především z prognózy MF
ČR, doporučení stavovských organizací
měst a obcí ČR (SMO ČR a SMS ČR) včetně odhadovaných ekonomických dopadů
pandemie, která Českou republiku v roce
2020 zasáhla.
Předpokládané rozpočtové příjmy činí
16.829 tis. Kč a plánované rozpočtové
výdaje 17.845 tis. Kč.
Rozpočet pracuje s předpokladem, že
součet disponibilních zůstatků na všech
běžných účtech městyse bude ke dni
31.12.2020 přibližně 8 mil. Kč.
Tento předpoklad vychází ze zpracovaného přehledu hospodaření městyse
k 31.10.2020 a posouzení výdajů i pří-
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jmů rozpočtu městyse očekávaných ve IV.
čtvrtletí roku 2020.
V roce 2021 bude čtvrtým rokem splácen
úvěr na výstavbu splaškové kanalizace
v místní části Hostokryje. Roční splátka činí 600 tis. Kč a bude splácena rovnoměrně po dobu pěti let.
Nejdůležitější investiční akce roku 2021,
včetně předpokládaného objemu vynaložených prostředků, jsou uvedeny níže.
Kromě investičních akcí rozpočet počítá
s pokrytím veškerých běžných i mandatorních výdajů na provoz městyse i příspěvkové organizace (mateřské a základní školy) v rozsahu odpovídajícím potřebě
uplynulých let i novým nárokům vycházejícím z nové legislativy i vyhlášených protiepidemických opatření.

Nejdůležitější investice roku 2021
• Celková rekonstrukce budov MŠ
a ŠJ v Senomatech
Předpokládané náklady: 6.000 tis. Kč
Rekonstrukce spočívá v částečné
demolici doprovodných staveb
(spojovací chodba a vstup do ŠJ),
zateplení objektů, realizace nového
způsobu ústředního vytápění (tepelné
čerpadlo a teplovodní rozvod)
a vestavba alternativního prostoru
(mateřské centrum nebo nové třída
MŠ). Na akci bude požádáno
o dotaci z fondu MF ČR, dotace činí
až 90 %. Pokud se dotaci nepodaří
získat, bude realizace odložena na
další rok.
Jedná se o stavebně i organizačně
velmi náročnou stavbu, jejíž průběh
bude nutno skloubit s provozem
mateřské školy i školní jídelny.

• Realizace protierozních opatření
Předpokládané náklady: 350 tis. Kč
Zatravnění a výsadba dřevin na
pozemcích určených k protierozní
ochraně, opatření technické povahy
(terénní úpravy, propustky apod.)
Akce bude realizována z prostředků
městyse.

Akce bude realizována i v případě, že
se dotaci nepodaří získat.

• Nový systém ÚT v prostorách
společenské místnosti
v Hostokryjích
Předpokládané náklady: 100 tis. Kč
Ve společenských prostorách je
již zčásti proveden teplovodní
rozvod, bude pořízen elektrokotel
(v současnosti se prostory vytápí
kamny na dřevo, tato možnost
bude zachována). Perspektivně,
ve střednědobém výhledu, bude
budova (byt v I. poschodí i společenské
prostory po rekonstrukci) vytápěna
tepelným čerpadlem.

• Výměna krytiny a oprava
krovu kostela sv. Štěpána
v Senomatech
Předpokládané náklady: 900 tis. Kč
Pálená krytina kostela (tzv.
bobrovky) pochází z roku 1884.
Na akci bude požádáno o dotaci
na MK ČR (předpokládaná výše
dotace do 200 tis. Kč). Investice
bude realizována i v případě, že
dotace nebude udělena.

• Výstavba chodníků v různých
• Výměna střechy na budově ZŠ
částech městyse
Senomaty
Předpokládané náklady: 400 tis. Kč
Předpokládané náklady: 1.200 tis. Kč
Postupná výstavba a rekonstrukce
Akce spočívá v kompletní výměně
chodníků a zpevněných ploch.
střešní krytiny, výměně střešních
• Rekonstrukce povrchu vozovky
latí, instalaci pojistné hydroizolace
na místní komunikaci v Nouzově
a navazující drobné opravě krovu
Předpokládané náklady: 400 tis. Kč
a okapových žlabů.
Jedná se o položení nového živičného
Na akci je možno žádat dotaci
povrchu na komunikaci v postranní
z několika dotačních programů, dotace
ulici.
se pohybují v rozmezí 70–80 %.

• Výstavba workoutového hřiště
v areálu SK Senomaty
Předpokládané náklady: 500 tis. Kč
Nové hřiště pro mladou generaci.
Akce je projektově připravena.
Na akci bude požádáno o dotaci
z MMR ČR. Dotace je až 70 %. Akce
bude realizována i v případě, že se
dotaci nepodaří získat.
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Milí spoluobčané,
Je nám líto, že jsme nemohli
uspořádat tradiční adventní akce,
na kterých bychom se mohli setkat.
Přijměte proto alespoň touto formou
přání požehnaných Vánoc,
pevného zdraví a radosti ve vašich rodinách.
Tomáš Valer
starosta městyse
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Aleš Polcar,
místostarosta městyse

