
Zápis 
 

o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 24. 10. 2019 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 11. 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 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Došek Martin, Malý Aleš, Pařilová Michaela, Frolcová Dagmar, 
Vaníček Pavel, Krištof Oldřich, Hošek Kamil, Koníčková Eva  
Omluveni: 0 
Usnesení č.137/19  
Zapisovatelem byl navržen Aleš Malý. 
Hlasování: pro-9, 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 11. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženy byly Michaela Pařilová a Dagmar Frolcová, které vyslovily 
souhlas. 
Usnesení č.138/19 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. M.Pařilovou a p. D.Frolcovou. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.139/19 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů městské policie-měření rychlosti v  
     obci 
3) Nařízení obce – zákaz podomního prodeje   
4) Provozní řád kulturního domu  
5) Kuchyňský olej – návrh smlouvy, sběrné místo 
6) Výměna starého potrubí vodovodu, výstavba zokruhování-synchronizace prací s akcí  
    „Kanalizace a ČOV“ v obci 
7) Návrh rozpočtu na rok 2020 
8) Střednědobý výhled rozpočtu -návrh  
9) Rozpočtové opatření č. 9 
10) Využití volných finančních prostředků 
11) Jmenování komise pro hodnocení nabídek ve VZ pro výběr zhotovitele stavby    
     „ Kanalizace a ČOV“ v obci Senorady 
12) Mikulášské balíčky 
13) Diskuse 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 

 
2) Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkonů městské policie-měření rychlosti v 



 

 obci  
Předsedající informovala přítomné o potřebě znovu schválit veřejnoprávní smlouvu o výkonu 
některých úkonů městské policie z důvodu, že původní smlouva byla Radou města Ivančice 
revokována. 
Usnesení č.140/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkonů městské 
policie-měření rychlosti v obci.  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Nařízení obce – zákaz podomního prodeje 
Předsedající informovala přítomné o nutnosti vydat nařízení obce o zákazu podomního 
prodeje.  
Usnesení č.141/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území obce Senorady. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Provozní řád kulturního domu 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem provozního řádu kulturního domu, který má 
zajistit bezproblémový pronájem těchto prostor. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provozní řád kulturního domu v předloženém znění. 
 
5) Kuchyňský olej – návrh smlouvy, sběrné místo 
Předsedající seznámila přítomné s návrhy smluv na sběr a likvidaci kuchyňského oleje firmou  
Trafin OIL, a.s. sídlo Ostrava. V diskusi bylo navrženo oslovit ještě jiné dodavatele. Usnesení 
nebylo přijato. 
 
6) Výměna starého potrubí vodovodu, výstavba zokruhování-synchronizace prací s akcí 

„Kanalizace a ‚ČOV“ v obci 
Předsedající informovala přítomné o návrhu na zkoordinování prací při výstavbě kanalizace 
s výměnou staré části vodovodního potrubí v rámci jednoho výkopu a zároveň o návrhu na 
výstavbu části nového vodovodu-zokruhování v úseku „Vévoz-stará hospoda“. Tato akce by 
byla samostatnou zakázkou, jejímž zadavatelem bude Svazek vodovodů a kanalizací Třebíč. 
Usneseníč.142/19 
Zastupitelstvo obce přijalo usnesení a souhlasí s provedením rekonstrukce a výstavbou 
zokruhování vodovodu. Investorem akce bude SVAK Třebíč. Práce budou koordinovány 
s pracemi na výstavbě kanalizace. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Návrh rozpočtu na rok 2020 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020, který bude zveřejněn 
způsobem v místě obvyklým.  
 
8) Střednědobý výhled rozpočtu – návrh 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na období 2021-2023, 
který bude zveřejněn způsobem v místě obvyklým. 
 
 

 



9) Rozpočtové opatření č. 9 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 9, kde příjmy jsou 33.000 Kč a 
výdaje 30.000,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 
 
10) Využití volných finančních prostředků 
Pan Došek seznámil přítomné s výsledky jednání s bankovními institucemi za účelem 
zhodnocení finančních prostředků.  
Usnesení č.143/19 
Po diskusi, projednání a zhodnocení nabídek zastupitelstvo obce pověřuje pana Doška 
v jednání s ČSOB o investování finančních prostředků. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Jmenování komise pro hodnocení nabídek ve VZ  pro výběr zhotovitele stavby   

„Kanalizace a ČOV“ v obci Senorady 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem složení komise pro hodnocení nabídek a vyzvala 
přítomné o její doplnění. Byla navržena komise ve složení: zástupci obce, projektant, 
technický dozor investora, zástupce SVAK Třebíč, zástupce MěÚ Ivančice. 
Usneseni č.144/19 
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas s účastí výše jmenovaných členů komise při hodnocení 
nabídek ve veřejné zakázce pro výběr zhotovitele stavby „Kanalizace a ČOV“ v obci 
Senorady. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
12) Mikulášské balíčky 
Zastupitelé byli seznámeni s plánovanou akcí Mikulášská nadílka s termínem 1. 12. 2019. 
Cena balíčku byla stanovena ve výši 120,- Kč na 1 dítě. 
Usnesení č.145/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu mikulášského balíčku ve výši 120,- Kč na 1 dítě. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
13) Diskuse 
Setkání s občany v rámci podání informací k výstavbě kanalizace a ČOV. 
Informace k dotačnímu titulu Národní program životního prostředí. 
 
            
V Senoradech  30. 10. 2019 

 
 
Zapsala: Aleš Malý 
 
 
 
 
Ověřili: Michaela Pařilová 
 
             Dagmar Frolcová 
  
           
                                                                                                                  starostka                                                            


