
Zápis 
 

o průběhu 9. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 

konaného dne 2. 8. 2019 v kanceláři obecního úřadu 

 

Starostka zahájila 9. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 18.30 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, Došek Martin, Malý Aleš, Pařilová Michaela, Frolcová 

Dagmar,Vaníček Pavel, Krištof Oldřich, Hošek Kamil  

Omluveni: Koníčková Eva 

Usnesení č.116/19  
Zapisovatelem byl navržen Aleš Malý. 

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 9. zasedání 

zastupitelstva obce. Navrženi byli P. Vaníček a M. Došek, kteří vyslovili souhlas. 

Usnesení č.117/19 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. Vaníčka a p. Doška. 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

Usnesení č.118/19 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 

1)  Technický bod 

2)  Renovace parket v kulturním domě-smlouva o dílo 

3)  Možnost pořízení stroje k údržbě podlahové krytiny  

4)  Rozhlas v obci – rozhodnutí o dalším postupu 

5)  Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 

6)  Informace k požadavku na navýšení počtu kontejnerů na plasty, sběrné místo pro sběr  

kuchyňského oleje 

7)  Určený zastupitel pro úřad územního plánování 

8)  Dotační management-cenová nabídka 

9)  Návrh na odkoupení části pozemku p.č.3578/6 

10) Rozpočtové opatření č.7 

11) Změna územního plánu č.1 

12) Rozhodnutí o výběru dodavatele-VZ 

13) Deratizace v obci – zpráva, návrh dalšího postupu 

14) Prodejna potravin – projednání podmínek nájemní smlouvy 

15) Diskuse 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

2) Renovace parket v kulturním domě – smlouva o dílo  
Předsedající informovala přítomné o průběhu příprav ve věci renovace parket v kulturním 

domě. Bylo osloveno několik firem, z nichž splňovala požadované podmínky firma 



Podlahářství Podluží, která se specializuje na tuto činnost. Celková cena zakázky vyjde na 

248.859,- Kč. Na renovaci obdržíme dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 100.000,- Kč. 

Usnesení č.119/19 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o výběru dodavatele na renovaci parket 

v kulturním domě, dále bere na vědomí informace o finanční spoluúčasti obce a pověřuje 

starostku obce podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

3) Možnost pořízení stroje k údržbě podlahové krytiny 
Předsedající informovala přítomné, že v souvislosti s renovací parket je třeba řešit i jejich 

údržbu. Pro zachování co nejdelší životnosti nám byl doporučen firmou čistící stroj, jeho cena 

je 13.200,- Kč bez DPH. 

Usnesení č.120/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením stroje k údržbě podlahové krytiny v kulturním 

domě.  

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

4) Rozhlas v obci – rozhodnutí o dalším postupu. 
Předsedající seznámila přítomné s informacemi o možném rozšíření současné ústředny a 

cenách a informacemi o cenách v případě realizace a žádosti o dotaci v rámci 

protipovodňového plánu. 

Usnesení č.121/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí s odsunutím akce renovace obecního rozhlasu. 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

5) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko 
Předsedající předložila k projednání Závěrečný účet DSO Mikroregionu Ivančicko, který 

schválila valná hromada na svém zasedání 18.6.2019. 

Usnesení: č.122/19 
Zastupitelstvo obce Senorady bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu Ivančicko za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 

dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko za rok 2018.  

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

6) Informace k požadavku na navýšení počtu kontejnerů na plasty, sběrné místo pro 

sběr kuchyňského oleje 
Předsedající informovala přítomné o navýšení počtu kontejnerů na plasty firmou Ekokom. 

V současné době nemají prostředky na pořízení kontejnerů pro obce. Souběžně probíhá 

průzkum v obcích Mikroregionu ohledně zájmu o hromadný nákup kontejnerů včetně těch na 

oleje a tím možnost získání množstevní slevy. 

Usneseníč.123/19 
Zastupitelstvo obce navrhuje zjistit možnost nákupu nádob na oleje.  

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

7) Určený zastupitel pro úřad územního plánování. 
Předsedající informovala přítomné o zvolení zastupitele pro úřad územního plánování, 

Ivančice. Na 7. zasedání zastupitelstva obce byl zvolen pan Malý A. usnesením č.92/19 jako 

další určený zastupitel pro úřad územního plánování v Ivančicích. Prvním určeným zástupcem 

byla zvolena paní Prušková D., a to na 4. zasedání usnesením č.45/19. Městský úřad Ivančice, 



odbor územního plánování požaduje, aby určený zastupitel byl pouze jeden. Proto je nutné 

zrušit usnesení č.45/19  

Usnesení č.124/19 
Zastupitelstvo obce tímto hlasováním ruší usnesení č. 45/19, čímž jediným určeným 

zástupcem pro úřad územního plánování v Ivančicích zůstává pan Malý A. 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

8) Dotační management-cenová nabídka 
Předsedající seznámila přítomné s dalšími požadavky a kroky při přípravě investiční akce 

„Splašková kanalizace a ČOV“ tak, aby byla dodržena pravidla čerpání dotace. Zástupce 

firmy E-grant, která již zajišťovala vlastní podání žádosti o dotaci, podal cenovou nabídku a 

rozsah těchto služeb. Jedná se zejména o technickou podporu před a při podpisu smlouvy, 

zajištění investičního dozoru a zajištění závěrečného vyhodnocení projektu. 

Usnesení č.125/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí s navázáním spolupráce s firmou E-grant, která na základě 

předložené nabídky služeb a cenové kalkulace, zajistí pro obec Senorady dotační management 

v rámci akce „Senorady splašková kanalizace a ČOV“ a pověřuje starostku obce podpisem 

smlouvy.  

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

9) Návrh na odkoupení části pozemku p.č.3578/6 
Předsedající informovala přítomné o odkoupení části pozemku p.č.3578/6, jedná se o část 

zahrady manželů D., na které stojí kulturní dům. V rámci snahy o napravení současného stavu 

užívání a zaměření kulturního domu je nutné dotčený pozemek rozdělit a odkoupit jeho část. 

Usnesení č.126/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem odkoupit pozemek p.č.3578/6. 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

10) Rozpočtové opatření č.7 
Předsedající informovala přítomné o rozpočtovém opatření č.7,  kde příjmy jsou celkem 

191.500 Kč  a výdaje činí 160.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7  

 

11) Změna územního plánu č.1 
Starostka seznámila přítomné s potřebou provést změnu územního plánu, jelikož se sešlo již 

více žádostí a obec má vlastní požadavky na zřízení průmyslové zóny a nově zastavitelné 

oblasti. 

Usnesení č.127/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením změny územního plánu č.1  

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

12) Rozhodnutí o výběru dodavatele- veřejná zakázka 
Starostka seznámila přítomné s průběhem výběru dodavatele na veřejnou zakázku. Dne 

2.7.2019 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na poskytovatele TDI. Přesto, že bylo 

osloveno několik dodavatelů, ve stanové lhůtě byla doručena pouze jediná nabídka. Tato 

splňuje požadavky specifikované ve výzvě včetně nabídkové ceny. 

Usnesení č.128/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele ve výběrovém řízení „Výběr 

poskytovatele TDI a BOZP v rámci akce „Splašková kanalizace a ČOV v obci Senorady“ a 

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 



Hlasování: pro-8,proti-0,zdržel se-0 

 

13) Deratizace v obci – zpráva, návrh dalšího postupu 
Starostka seznámila přítomné s prvním výsledkem provedené deratizace v naší obci, která 

prokázala 52% požer nástrah.  

Usnesení č.129/19 
Zastupitelstvo obce navrhuje postupovat dle doporučení ve zprávě o výsledcích deratizace 

provedené firmou Deratizace4D, Brno.  

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0. 

 

14) Prodejna potravin 
Předsedající seznámila přítomné s průběhem dokončovacích prací na prodejně potravin, která 

bude nabídnuta k pronajmutí. 

Usnesení č.130/19  
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout prostory budoucí prodejny v přízemí 

kulturního domu. 

Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0. 

 

15) Diskuse 
Akce „Senoradské hody“ – příprava, organizační zajištění akce, termín konání byl stanoven 

na 14. 9. 2019 

 

 

 

 

            
V Senoradech  6. 8. 2019 

 

 

 

 

 

Zapsal: Aleš Malý 

 

 

 

 

Ověřili: Pavel Vaníček 

  

           

              Martin Došek                                                                                            starostka                                                            


