
Zápis 
 

o průběhu 10. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 5. 9. 2019 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 10. 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.131/19  
Zapisovatelem byla navržena Jitka Adamová. 
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 10. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli A.Malý a K.Hošek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.132/19 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. Malého a p. Hoška. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.133/19 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1)  Technický bod 
2)  Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci Senorady-splašková kanalizace ČOV  
3)  Pronájem prostor pro prodejnu potravin, nájemní smlouva  
4)  Upravení ceny za pronájem prostor kulturního domu 
5)  Rozpočtové opatření č.8 
6)  Žádost Mysliveckého spolku Senorady na pronájem prostor kulturního domu 
7)  Informace o programu EFEKT-podpora přípravy energeticky úsporných řešení pro města a 
obce  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
2) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „splašková kanalizace a ČOV“ 
Předsedající informovala přítomné o průběhu přípravy ve věci zadávací dokumentace na akci 
Senorady- splašková kanalizace a ČOV, která probíhala ve spolupráci s projektantem, firmou 
LanoPro a firmou Violette.  
Usnesení č.134/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na 
akci „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Pronájem prostor pro prodejnu potravin – nájemní smlouva 



Předsedající informovala přítomné, že byl zveřejněn záměr pronájmu části nebytového 
prostoru v objektu č.p.120 určeného jako prodejna potravin a to od  6.8.2019 do  30.8.2019. 
K tomuto záměru se přihlásila paní M.P.  
Usnesení č.135/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí  s pronájmem prostor v objektu č.p.120 (kulturní dům-přízemí), 
pro prodejnu potravin a drobného smíšené zboží zájemkyni paní M. P. a schvaluje nájemní 
smlouvu ve výši nájemného 1,- Kč za rok. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Upravení ceny za pronájem prostor kulturního domu 
Předsedající seznámila přítomné s možností úpravy současné ceny za pronájem kulturního 
domu s ohledem na nutnost údržby podlahy a závěrečný úklid. Zastupitelé se dohodli 
nenavyšovat cenu za pronájem kulturního domu a ponechat dosavadní částku 2.500,- Kč. 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
Hlasování: pro-0, proti-8, zdržel se-0 
 
5) Rozpočtové opatření č.8 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 8, kde výdaje činí 33.600,- Kč. 
Jedná se o nákup pozemku, zhotovení geometrických plánů, údržba kulturního domu, školení. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8  
 
6) Žádost Mysliveckého spolku Senorady na pronájem prostor kulturního domu 
Předsedající informovala přítomné o žádosti Mysliveckého spolku na pronájem kulturního 
domu za účelem konání Poslední leče. 
Usneseníč.136/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na pronájem prostor kulturního domu Mysliveckému 
spolku Senorady na konání akce Poslední leč dne 16.11.2019 za cenu  2.500,- Kč dle bodu č.4 
tohoto zápisu.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Informace o programu EFEKT-podpora přípravy energeticky úsporných řešení pro 
města a obce  
Předsedající informovala přítomné o možnosti zpracování místní energetické koncepce, která 
by sloužila k orientaci obce, jak a kolik energie je v obci spotřebováváno a jak je možné 
optimalizovat a zefektivnit energetické zdroje. Tuto koncepci by zpracovával Mikroregion 
Ivančicko na základě dotačního programu EFEKT. Zastupitelé vyslovili zájem o tuto nabídku. 
Další možnost využití dotace Mikroregionu Ivančicko na zřízení energetického, 
konzultačního a informačního střediska se jeví jako neúčelné. 
 
8) Diskuse 
- kanalizace (výběr provozovatele, konzultace s občany-přípojky) 
- odpady, neustálý problém přeplněných kontejnerů, návrh týdenního svozu v letním období 
- měření rychlosti v obci na základě veřejnoprávní smlouvy 
- kácení a prořezávka stromů v obci 
 
 
 
            
V Senoradech  10.9. 2019 
 



 
 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
 
 
Ověřili: Aleš Malý 
  
           
             Kamil Hošek                                                                                            starostka                                                            


