
Zápis 
 

o průběhu 25. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 7.9. 2018 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil 25. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné. 
 
1)Technický bod 
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední 
desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále 
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vladimír, Adamová Květoslava, Frolcová Dagmar, Prušková Dana,Malý 
Aleš, Bureš Roman 
Omluveni: Koníček Aleš, Pavel Jašek, Jiřina Zelníčková 
Zapisovatelem byla jmenována Jitka Adamová. 
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je 
vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Adamová K. a Bureš R., kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.260 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu dle návrhu.  
Hlasování č.260 : pro-6, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.261 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod  
2) Umístění digitální elektr.sirény v zóně havarijního plánování JE Dukovany 
3) Návrh smlouvy o věcném břemeni č.JI-014330049866/001 
4) Smlouva – návrh památníku T.G.M. a úprava okolí 
5) Kavyl Mohelno- žádost o odběr vody  
6) Žádost o koupi pozemku p.č.4172/2 
7) Dopravní značení v Lohu 
8) Sbírka na pomoc obci Prameny  
9) Žádost TJ Sokol o příspěvek na sekačku 
10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby-splašková 

kanalizace a ČOV 
11) Rozpočtové opatření č.4,5,6 
12) Myslivecký spolek – žádost na pronájem kulturního domu 
13) Žádost o vydání souhlasu se stavbou-potok 
14) Návrh programu k odhalení busty T.G.M. 
15) Dopis JUDr.Mattes-kontrola způsobu užívání prostor nájemcem-informace 
16) Žádost o odkoupení pozemku  
17)  Diskuse 

Hlasování č.261: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Umístění digitální elektronické sirény 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem umístění nové elektronické sirény. Původní siréna, 
která je umístěna na střeše kulturního domu nevyhovuje novým požadavkům. Jedná se o dvě 



sirény, jedna je navržena v parku vedle hasičky (vpravo) a druhá je situována v chatové 
oblasti. 
  
Usnesení: č.262 
Zastupitelstvo nesouhlasí s umístěním sirény vedle hasičky, jelikož v současné době se 
v těchto místech provádějí parkové úpravy. Zastupitelstvo navrhuje místo vedle požární 
nádrže a sušičky hadic. 
Hlasování č.262:pro-6,proti-0,zdržel se-0 
. 
3) Návrh smlouvy o věcném břemeni č.JI-014330049866/001 
 Zastupitelstvo obce projednalo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni na dokončení 
stavby s názvem „Senorady-Jeřábková:kabelová přípojka NN“ pro E.ON. Věcné břemeno se 
zřizuje úplatně, a to jednorázově ve výši 5.000,- Kč. 
Usnesení č.263 
Zastupitelstvo tímto schvaluje návrh na uzavření smlouvy s E.ON Distribuce, České 
Budějovice o věcném břemeni na kabelovou přípojku NN , pojistkový pilíř na pozemcích 
p.č.2656/2 a 2655/2 (chatová oblast). 
Hlasování č.263: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
                                                                                                             
4) Smlouva o dílo - návrh památníku T.G.Masaryka 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem na zhotovení památníku T.G.Masaryka a 
vegetační úpravy okolí, který vypracovala ing. Veronika Machačová, Ivančice. 
Usnesení č.264  
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Návrh památníku T.G.M. a 
vegetační úpravy okolí“ dle projektové dokumentace zpracované ing. Veronikou 
Machačovou, Ivančice. Cena díla je 384.316,60 Kč.  
Hlasování č.249: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Kavyl Mohelno – žádost o odběr vody 
Starosta  obce seznámil zastupitele se žádostí firmy Kavyl s.r.o. Mohelno  na odběr vody 
z obecní studny v Lohu v případě dlouhodobého sucha.  
Usnesení č.265  
Zastupitelstvo  souhlasí s poskytnutím této služby a vyhrazuje si právo na protislužbu ve 
formě odběru dřevní hmoty či jiné služby. 
Hlasování č.265:pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Žádost o koupi pozemku p.č.4172/2 
Starosta seznámil zastupitele se žádostí Josefa Adama,Senorady 56 o koupi pozemku 
p.č.4172/2 ostatní plocha, o výměře 300 m2. 
Usnesení: č.266 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku  p.č. 4172/2 ostatní plocha. 
Hlasování č.266: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Dopravní značení v Lohu 
Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost obyvatelů části Loh na umístění 
dopravního značení z důvodu vysoké frekvence pohybu vozidel v ulici. 
Usnesení č.267 
ZO zváží vhodné řešení a projednání s Policií ČR.  
Hlasování č.267: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 



 
 
8) Sbírka na pomoc obci Prameny 
Starosta předložil zastupitelům k projednání výzvu Sdružení místních samospráv ČR. 
Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo celostátní solidární sbírku na pomoc 
nejzadluženější obci v České republice, obci Prameny. Cílem sbírky je pomoci malé vesnici 
v Karlovarském kraji, která se dostala do neřešitelné situace kvůli krachu projektu na 
výstavbu stáčírny minerální vody, již více než deset let postupně dluh splácí, nicméně nemá 
šanci jej zvládnout sama. Záštitu nad sbírkou převzal předseda sněmovny Radek Vondráček. 
Usnesení č.268 
ZO schvaluje finanční dar do veřejné sbírky na pomoc obci Prameny ve výši 2.000,- Kč. 
Hlasování č.268: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Žádost TJ Sokol o příspěvek na sekačku 
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání žádost TJ Sokol Senorady o poskytnutí 
finančního příspěvku na nákup nové sekačky k sekání trávníku fotbalového hřiště.. 
Usnesení č.269 
ZO rozhodlo o koupi nové travní sekačky. Obcí bude pořízena větší sekačka,tak aby 
vyhovovala i potřebám sokolů, avšak zůstane v majetku obce. Ta se bude starat o údržbu 
hřiště. Na nákup bude využita dotace od Energoregionu 2020. 
Hlasování:č.269: pro-6,proti-0, zdržel se-0 
 
10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby-splašková 
kanalizace a ČOV 
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene týkající se stavby kanalizace, kde  obec je „oprávněná“. Jedná se o 
provedení protlaku silnicí a páteřního vedení v ¼ vozovky.  Věcné břemeno bude zřízeno za 
úplatu. 
Usnesení č.270 
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci 
stavby „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“ s Jihomoravský krajem, Žerotínovo nám.3, 
Brno. 
Hlasování č.270: pro-6, proti-0, zdržel se -0  
 
11) Rozpočtové opatření č.4,5,6 
Účetní obce informovala přítomné o změnách jednotlivých rozpočtových opatřeních. R.O.  
č.4 schváleno  8.6.2018 , ve výdajích navýšeno o 60 tisíc Kč. R.O. č.5 bylo schváleno 
9.7.2018, příjmy 4.300 Kč, výdaje 12.200 Kč a R.O. č.6 schváleno dne 3.8.2018, příjmy 
171.000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny rozpočtových opatření. 
 
12) Myslivecký spolek – žádost na pronájem  sálu kulturního domu 
Starosta předložil zastupitelstvu žádost Mysliveckého sdružení Senorady o pronájem sálu 
kulturního domu na pořádání  akcí – 2 poslední leče. Termíny jsou 10.11.2018 a 26.12.2018. 
Usnesení č.271 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem sálu kulturního domu na výše uvedené termíny, 
kdy termín 10.11.2018 bude bez  poplatku. 
Hlasování č.271: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
 



13) Žádost o vydání souhlasu se stavbou  - potok 
Starosta předložil zastupitelům k projednání žádost o vydání stanoviska se stavbou potoka. 
Došlo k aktualizaci projektové dokumentace –„ Senoradský potok v km 1,6-2,0“ na opravu 
zdi a dlažeb. Jedná se o souhlas s použitím obecních komunikací pro přístup ke stavbě včetně 
pozemků pro zařízení staveniště. Investorem akce jsou Lesy ČR, Jezuitská 13, Brno. 
Usnesení č.272 
Zastupitelstvo obce souhlasí s použitím obecních komunikací pro přístupy ke stavbě včetně 
pozemků pro zařízení staveniště, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci od firmy 
Regioprojekt Brno. Před samotným provedením stavby budou  místa staveniště ještě 
upřesněna. 
Hlasování č.272: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
14) Návrh programu k odhalení busty T.G.Masaryka 
Z.O. projednalo program k odhalení busty T.G.M. dne 14.10.2018 ,rozdělilo si jednotlivé  
organizační úkoly. 
 
15) Dopis JUDr.Mattes-kontrola způsobu užívání prostor nájemcem-informace 
Starosta seznámil zastupitele s dopisem Advokátní kanceláře JUDr.Kamila Mattese, 
v zastoupení paní Miroslavy Matouškové. Jedná se o vzniklý problém s poraněním psa 
,údajně na pronajatém pozemku a zabezpečení tohoto pozemku. 
Na dopis bude odpovězeno v termínu,v případě dalších komplikací se obec obrátí na právní 
pomoc. 
 
16) Žádost o odkoupení pozemku 
Majitelé chalupy č.     projevili zájem o koupi části  pozemku (zmola za bývalou starou 
radnicí) p.č. 3578/3, na případné zbudování garážového stání. 
Usnesení č.273 
Starosta obce se spojí se žadateli a na místě projednají možnosti výstavby. Teprve potom 
bude vydáno stanovisko o záměru prodeje konkrétní části tohoto pozemku. 
Hlasování č.273: pro-6 , proti-0 , zdržel se-0 
 
17)Diskuse 
Bez příspěvku 
 
 

 
V Senoradech  14.9.2018 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
                                                                                                      Vladimír Novák, starosta 
Květoslava Adamová 
 
Roman Bureš 

 
 


