
Zápis 
 

o průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 16. 11. 2018 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 2. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 17.30 hodin a přivítala přítomné. 
 
1)Technický bod 
Starostka (předsedající) konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na 
úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a 
dále konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Pařilová Michaela, Frolcová Dagmar, Koníčková Eva, Krištof 
Oldřich, Došek Martin, Hošek Kamil, Vaníček Pavel 
Omluven: Malý Aleš 
Zapisovatelem byla navržena Jitka Adamová. 
Usnesení č.12/18  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
Starostka (předsedající) konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je 
vyložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Došek Martin a Pařilová Michaela, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.13/18 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu dle návrhu.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.14/18 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod  
2) Složení slibu zastupitele p.Krištofa 
3) Schválení kompetence starostky k provádění rozp.změn 
4) Určení členů krizového štábu-doplnění 
5) Jmenování zástupce pro Mikroregion 
6) Prodej pozemku p. č.4172/2 
7) Prodej části pozemku p. č.3578/3 
8) Projednání žádosti o koupi části pozemku p. č.3578/3 (za starou radnicí)  
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby-Senorady 

ENERGO kabelová síť NN 
10) Rozpočtové opatření č. 7, 8 
11) Schválení ceny balíčků na mikulášskou nadílku 
12) Smlouva o zřízení věcného břemene na pč.3578/2– plyn.zařízení- p.K  
13) Diskuse 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Složení slibu zastupitele p. Krištofa Oldřicha 
Starostka vyzvala přítomného zastupitele pana Krištofa Oldřicha ke složení slibu. Před 
složením slibu ho upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v 
§ 69 odst. 2 zákona o obcích, a poté vyzvala pana Krištofa ke složení slibu pronesením slova 



„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Pan Krištof Oldřich neodmítl složit slib ani 
nesložil slib s výhradou. 
. 
3) Schválení kompetence starostky k provádění rozpočtových změn 
 Zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu kompetencí k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření na příjmové i výdajové straně rozpočtu. 
Usnesení č.15/18 
Zastupitelstvo schvaluje pravomoc starostky ke schvalování rozpočtových opatření v případě 
nových rozpočtem nepředvídaných příjmů – příjmy neomezeně, nových rozpočtem 
nepředvídaných výdajů – výdaje do částky 100.000,- Kč a přesuny mezi rozpočtovými 
ukazateli. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém 
opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného odůvodnění. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-1 
                                                                                                             
4) Určení členů krizového štábu (pro řešení mimořádných události) - doplnění 
Starostka obce informovala zastupitele o nutnosti doplnění členů krizového štábu obce 
z důvodu nového složení zastupitelů po komunálních volbách v obci. Zájem projevil pan 
Krištof Oldřich.  
Usnesení č.16/18:  
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se pan Oldřich Krištof stal členem krizového štábu. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-1 
 
5) Jmenování zástupce pro Mikroregion Ivančice 
Starostka obce seznámila zastupitele s tím, že je zapotřebí zvolit zástupce, který bude obec 
zastupovat na valné hromadě DSO Mikroregion Ivančicko v období následujících 4 let. 
Navržen byl pan Oldřich Krištof. 
Usnesení č.17/18  
Zastupitelstvo obce jmenuje zástupce pro jednání na valné hromadě DSO Mikroregion 
Ivančicko pana Bc. Oldřicha Krištofa. 
Hlasování :pro-7, proti-0, zdržel se-1 
 
6) Prodej pozemku p. č. 4172/2 
Starostka seznámila zastupitele s odsouhlaseným záměrem prodeje pozemku p.č.4172/2 
ostatní plocha, o výměře 300 m2 kde původní žadatel vyjádřil zájem o koupi pozemku pro 
svoji vnučku MA., která si taktéž podala žádost o koupi téhož pozemku. Zastupitelstvo 
navrhuje prodej pozemku p.č.4172/2 MA, Jirkov. v případě odstoupení původního žadatele do 
10 pracovních dnů. 
Usnesení: č.18/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku za výše uvedených podmínek s tím, že cena 
prodávaného pozemku činí 60 Kč/m2. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
V 17.55 hod. pan Krištof Oldřich odchází ze zasedání zastupitelstva. 
 
7) Prodej části pozemku 3578/3 
Předsedající informovala přítomné, že po dobu vyvěšení záměru prodeje na úřední  desce       
(od 20. 6. do 9. 7. 2018) se nepřihlásil jiný zájemce, a proto se část pozemku může prodat 
jedinému žadateli, a to paní IJ, Bratislava. Jedná se o část pozemku p. č.3578/3 o výměře 26 
m2 . 



Usnesení č.19/18 
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 3578/3 o výměře 26 m2 paní 
Mgr. IJ, Bratislava, za cenu 50,- Kč/m2. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
8) Projednání žádosti o koupi části pozemku p. č. 3578/3 (za starou radnicí)  
Předsedající seznámila zastupitele se  záměrem prodeje části pozemku tzv. zmola za starou 
radnicí p.č.3578/3 vedle stávajících garáží. Po projednání situace na místě samém a zachování 
průjezdné cesty je možné souhlasit se záměrem prodeje cca 90 m2. 
Usnesení č.20/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3578/3 (zmola za starou 
radnicí)  o výměře cca 90 m2 s tím, že bude zachována průjezdnost přiléhající cesty. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby-Senorady 

ENERGO kabelová síť NN 
Předsedající předložila zastupitelstvu k projednání a schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene č.1030047152/001 na pozemcích p. č.4528,4527/2,4445/28 v k. ú. 
Senorady. Jedná se o stavbu „Senorady-ENERGO, H: kabelová síť NN“. Věcné břemeno 
bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč. 
Usnesení č.21/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
v rámci stavby „Senorady-ENERGO, H: kabelová síť NN“ s E. ON. Distribuce, a.s. České 
Budějovice za úplatu 1.000,- Kč. 
Hlasování: pro-7,proti-0, zdržel se-0 
 
10) Rozpočtové opatření č. 7, 8 
Účetní obce informovala přítomné o změnách jednotlivých rozpočtových opatřeních. R. O.  
č. 7 schváleno starostou obce dne 21. 9. 2018 – příjmy 30.000 Kč dotace na volby, výdaje 
navýšeny o 436.800 Kč-volby, sadové úpravy, busta T. G. Masaryka, vítání dětí. R. O. č. 8 
bylo schváleno starostou obce dne 19. 10. 2018, navýšení výdajů je 22 tisíc Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny rozpočtových opatření. 
 
11) Schválení ceny balíčků na mikulášskou nadílku 
Předsedající seznámila přítomné s přípravou mikulášské nadílky spojené s rozsvícením 
vánočního stromu, která se bude konat v parku u hasičky v sobotu 1. 12. 2018. Mikulášské 
balíčky budou pro senoradské děti zakoupeny v hodnotě 120,- Kč/ks, ostatní si mohou pro své 
ratolesti balíček objednat na OÚ za 120,- Kč. 
Usnesení č.22/18 
Zastupitelstvo obce schvaluje výši mikulášského balíčku 120,- Kč / ks 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se -0  
 

12) Smlouva o zřízení věcného břemene na pč.3578/2– plyn. zařízení - p. K. 
Starostka předložila zastupitelstvu k projednání smlouvu o zřízení věcného břemene na 
pozemku p.č.2578/2. Jedná se o plynovodní přípojku pro novostavbu rodinného domu na 
pozemku p.č.62/3  v délce 5,48 m. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou 
náhradu ve výši 1000,- Kč. 
Usnesení č.23/18 



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.2578/2  
pro novostavbu rodinného domu p.č.62/3 v délce 5,48 m s firmou GasNet, s.r.o., Kliše, Ústí 
nad Labem za jednorázovou úplatu 1000,- Kč. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 

13) Diskuse 
Paní Koníčková uvedla, že by bylo potřeba  knihovnu vybavit vhodným nábytkem, aby mohla 
lépe sloužit veřejnosti a čtenářům. Paní Zelníčková bude i nadále pokračovat v činnosti pro 
občanské záležitosti, tj. vítání dětí, životní jubilea. Starostka informovala o nutnosti 
zrekonstruovat parkety v sále kulturního domu, což by se mohlo uskutečnit na jaře 2019. 
Starostka se zmínila o diskutovaném problému s vysokou rychlostí automobilů, projíždějících 
obcí a bezpečnosti v obci. Zastupitelé se dohodli, že budou tuto situaci řešit. 
 
V Senoradech  23. 11. 2018 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
                                                                                                      Dana Prušková, starostka 
Martin Došek 
 
Michaela Pařilová 

 
 


