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Usnesení Zastupitelstva městyse Senomaty
ze dne 7.2.2022
Přítomni: Kühn, Mesár, Polcar, Tykal, Valer, Halló, Bouda, Prokop, Sojka (9)
ZM bere na vědomí:
➢ Informaci starosty městyse o činnosti úřadu městyse v období od minulého zasedání.
➢ Technické rozpočtové opatření č. 7/2021 (viz. příloha usnesení)
➢ Informaci starosty městyse o výsledcích tří šetření ČSI (dvou šetření na základě stížnosti
a dále komplexního inspekčního šetření) v základní škole a opatřeních přijatých na
základě výsledků těchto šetření zřizovatelem.
ZM schvaluje:
➢ Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (dohodu s vlastníkem
pozemku) se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací. (text smlouvy je přílohou usnesení)
Jedná se o umožnění výstavby zpomalovacího dopravního prvku na silnici II. třídy při
vjezdu od Rakovníka do Senomat. Část prvku bude realizována na pozemcích ve
vlastnictví městyse.
➢ Vyhodnocení grantů poskytnutých městyse v roce 2021 (vyhodnocení je přílohou tohoto
usnesení).
➢ Schvaluje koupi pozemků p.č.1048 o výměře 1064 m2 (lesní pozemek), p.č. 1049 o
výměře 527 m2 (ostatní plocha), p.č. 1052/1 o výměře 10193 m2 (lesní pozemek), p.č.
1053/1 o výměře 218 m2 (lesní pozemek), p.č. 1055 o výměře 7778 m2 (lesní pozemek)
a p.č. 1056 o výměře 19536 m2 (lesní pozemek). Všechny kupované pozemky leží v k.ú.
Senomaty, v lesním komplexu vrchu Šibeník. Jejich celková výměra činí 39316 m2.
Celková kupní cena činí 1.460.224,- Kč. Současně ZM pověřuje starostu projednáním
všech záležitostí koupě s inzerující realitní kanceláří a podpisem příslušné kupní
smlouvy. Tímto usnesením se revokuje předchozí usnesení v dané věci.
➢ Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6017600 s ČEZ
Distribuce a.s. (viz. příloha usnesení) Jedná se o připojení zahrady v ulici Draha na
elektrickou rozvodnou soustavu.
➢ Poskytnutí příspěvku na zahraniční zájezd žáku z oddílu kopané Sportovního klubu
Senomaty ve výši 3000,- Kč na žáka. Při předpokládané účasti 18-ti žáků se celkem
jedná o částku 54.000,- Kč.
➢ Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku městyse Senomaty na rok 2022 (viz.
příloha usnesení)
ZM stanoví počet členů zastupitelstva městyse Senomaty pro volební období 2022 – 2026
na třináct.
ZM vyhlašuje grantový program městyse Senomaty na rok 2022 (viz. příloha usnesení)
ZM volí za člena školské rady při Základní škole Senomaty zastupujícího zřizovatele pana
Aleše Polcara, místostarostu městyse.
ZM přijímá cenovou nabídku projektanta Jaroslava Kodeše na vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby na akci: Stavební úpravy sokolovny v Senomatech ve výši
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450.000,- Kč bez DPH (544.500,- Kč včetně DPH) a pověřuje starostovu městyse podpisem
Smlouvy o dílo v dané věci.
ZM přijímá cenovou nabídku Lukáše Korčáka na výměnu střešní krytina nad prostorami
Úřadu městyse Senomaty za cenu 312.964,- Kč bez DPH (378.686,- Kč vč. DPH).
Jedná se o výměnu krytiny po poškození původní krytiny vichřicí. Její provizorní opravu
provedl pan Korčák a výměna bude částečně financována pojistným plněním.

V Senomatech dne 7. února 2022

v.r.
……………………………………
Aleš Polcar
místostarosta městyse

v.r.
…………………………………..
Mgr. Tomáš Valer
starosta městyse

