
Zápis 
 

o průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 24. 6. 2021 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 22. 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: Dana Prušková, Aleš Malý, Kamil Hošek, Martin Došek, Dagmar Frolcová, Pavel 
Vaníček, Eva Koníčková, Oldřich Krištof 
Omluveni: Pařilová Michala 
Usnesení č.283/21  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
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 22. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli A.Malý a K.Hošek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.284/21 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  A.Malého  a K.Hoška.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.285/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
3) Dodatek č.1 k SOD – výstavba kanalizace a ČOV 
4) Smlouva o poskytnutí dotace DSO VAK Třebíč 
5) Žádost o poskytnutí dotace DSO VAK Třebíč, Smlouva o poskytnutí dotace na akci- 
„Senorady-rekonstrukce a prodloužení vodovodu“ 
6) Revitalizace obecní nádrže-zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, výběrová komise 
7) Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření 
8) Účetní závěrka za rok 2020 
9) Rozpočtové opatření č.2  
10) Rozpočtové opatření č.3 
11) Sběr drobného elektroodpadu 
12) Dotace Energoregion 2020 – spoluúčast obce 
13) Návrh VP smlouvy na úkony správního řízení odhlášení TP – Ivančice 
14) Návrh VP smlouvy na úkony přestupkového řízení – informace 
15) Smlouva o umístění anténního stožáru – návrh 
16) Pronájmy pozemků v chatové oblasti – informace 
17) Žádost o odkoupení pozemku p.č.4618/2   
18) Žádost p.Krištofa o vzdání se funkce pověřeného zastupitele pro jednání s MR Ivančicko 
19) Žádost o odprodej lesního pozemku p.č.3246/1- p. N.P. 
20) Diskuse 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 



 
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na realizaci akce „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“ na základě žádosti. Dotace je 
poskytována ve výši 10 milionů Kč a bude poukázána jednorázově bankovním převodem na 
účet obce.   
Usnesení č.286/21 
Zastupitelstvo obce  Senorady schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na realizaci akce „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“ a pověřuje 
starostku obce jejím podpisem.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  – „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“ 
Předsedající seznámila přítomné s dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“  uzavřené se zhotovitelem IDPS s.r.o. Brno, 
Purkyňova 648/125. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o 
dílo z důvodu nutných a požadovaných změn projektu „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“, 
které navyšují cenu díla o částku 2.748.980,80 Kč. Změny předmětu díla jsou evidovány 
formou technických listů změn č. 01-07, které jsou přílohou dodatku 
Usnesení č.287/21 
Zastupitelstvo obce Senorady schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné 
zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“ a pověřuje starostku obce podpisem 
dodatku. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Smlouva o poskytnutí dotace DSO VAK Třebíč 
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace na akci Senorady-splašková 
kanalizace a ČOV uzavřená s Vodovody a kanalizace Třebíč. Dobrovolný Svazek obcí VAK 
Třebíč poskytne obci Senorady finanční příspěvek ve výši 2.384.211,- Kč. Tato částka je 
stanovena ve výši 10 % z přepočtené ceny dle metodiky MZe ČR u splaškové kanalizace a 
ČOV v hospodaření. 
Usnesení č.288/21  
Zastupitelstvo obce Senorady navrhuje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s DSO Vodovody 
a kanalizace Třebíč na akci „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“ a pověřuje starostku 
obce jejím podpisem. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Žádost o poskytnutí dotace DSO VAK Třebíč, Smlouva o poskytnutí dotace na akci- 
„Senorady-rekonstrukce a prodloužení vodovodu“ 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí DSO Vodovody a kanalizace Třebíč o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Senorady na realizaci akce Senorady-rekonstrukce a prodloužení 
vodovodu. Celkové náklady stavby činí 3.826.405,- Kč. Obec jakožto členská obec Svazku se 
dle zásad podílí na rekonstrukci a výstavbě. Podíl obce tak činí 2.242.555,- Kč. 
Usnesení č.289/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na investiční akci 
„Senorady-rekonstrukce a prodloužení vodovou“ a souhlasí se spoluúčastí obce na 
financování ve výši 2.242.555,- Kč. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Revitalizace obecní nádrže-zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, výběrová 
komise 



Předsedající informovala zastupitele o postupu příprav zadávacího řízení ve věci revitalizace 
obecní nádrže. Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele je připravena a byla předložena 
zastupitelům. Zastupitelstvo bylo informováno o nutnosti zřídit výběrovou komisi pro výběr 
zhotovitele a možnosti oslovit konkrétní uchazeče.   
Usnesení č.290/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele v rámci akce 
„Revitalizace obecní nádrže Senorady“, navrhuje oslovit firmy IDPS Brno, firma Ryšavý. 
Ustanovuje hodnotící komisi ve složení M. Došek, A. Malý, P. Vaníček, D. Prušková 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0.  
 
7) Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření 
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2020 a se zprávou o 
přezkumu hospodaření obce za rok 2020, kterou vypracoval auditor ing. Zdeněk Jaroš, Třebíč. 
Usnesení č.291/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením – bez výhrad. 
Hlasování: pro-8, proti-2, zdržel se-0 
 
8) Účetní závěrka za rok 2020 
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Senorady za rok 2020. Podkladem pro 
schválení účetní závěrky byly předloženy účetní a finanční výkazy, inventarizační zpráva a 
Zpráva o přezkoumání hospodaření. 
Usnesení č.292/21 
Zastupitelstvo obce Senorady v souladu s § 84 odst.2 písm.b)  zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Senorady sestavenou 
k 31.12.2020 a převedení výsledku hospodaření ve výši 3.227.664,92 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let. 
Hlasování:: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
9) ) Rozpočtové opatření č.2  
Účetní obce informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č.2, kde příjmy byly 
ve výši 29.000,- Kč (dotace z ÚP, daňové příjmy) a výdaje 23.000,- Kč (fin.dary, za písek, 
regály do knihovny). 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
10) Rozpočtové opatření č.3 
Účetní obce předložila ke schválení úpravy rozpočtu vyplývající z předchozích bodů. 
V příjmech to jsou dotace od JMK a dotace od VAK Třebíč na výstavbu kanalizace, dotace na 
lesy od JMK, celkem příjmy ve výši 12.415.600,- Kč. Ve výdajích jsou dotace VAKu Třebíč 
na výstavbu vodovodu a navýšení stavebních prací na kanalizaci, nábytek do kanceláře, 
celkem výdaje činí 5.618.900,- Kč. 
Usnesení č.293/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 bez výhrad. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Sběr drobného elektroodpadu 
Předsedající seznámila přítomné s nabídkou společnosti REMA na bezúplatné umístění 
kontejneru (klece) na drobný elektroodpad. Obec pro tyto účely využívá sběrný dvůr 
v Mohelně. Zřízení sběrného místa pro obec kapacitně nemá význam. 
Usnesení č.294/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje i nadále odkládat elektroodpad do sběrného dvora a nesouhlasí 
se zřízením sběrného místa pro elektroodpad z kapacitních důvodů. 



Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
12) Dotace Energoregion 2020 – spoluúčast obce 
Předsedající seznámila přítomné s možností čerpání dotace od Energoregionu 2020 Dukovany 
na malou komunální techniku, případně vybavení, které s pořízenou technikou souvisí ve výši 
52.000,- Kč se spoluúčastí 13.000,- Kč. Je možno pořídit křovinořez (letos pořízen), zvedák 
na sekačku, zádový postřikovač, motorová pila, provzdušňovač trávníku, fukar na listí, 
případně jiné vybavení. 
Usnesení č.295/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje zakoupit následující vybavení a pověřuje starostku a 
místostarostu obce s výběrem vhodné techniky, která bude pořízena z dotace Energoregion 
2020. 
Hlasování: pro-8, proti-0,zdržel se-0 
 
13) Návrh VP smlouvy na úkony správního řízení odhlášení TP – Ivančice 
Předsedající informovala zastupitele o návrhu veřejnoprávní smlouvy Města Ivančice o 
zajištění výkonu přenesené příslušnosti na úseku evidence obyvatel. Jedná se o správní řízení 
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Tento úkon přenesené působnosti se vyskytuje 
ojediněle, a proto bude vhodné, aby byl vykonáván dostatečně proškolenými pracovníky. 
Platba za úkon je 2500,- Kč. 
Usnesení č.296/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít veřejnoprávní smlouvu na úkony v rozhodování ve 
správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu s Městem Ivančice.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
14) Návrh VP smlouvy na úkony přestupkového řízení – informace 
Předsedající informovala přítomné o návrhu města Ivančice ve věci zvýšení příspěvku za 
činnosti vykonávané ve správním řízení- veřejnoprávní smlouva o přestupcích. V současné 
době probíhá jednání mezi zástupci členských obcí a města Ivančice stran stanovení 
podmínek nových smluv. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
15) Smlouva o umístění anténního stožáru – návrh 
Předsedající seznámila zastupitele se smlouvou o umístění anténního stožáru společnosti 
Starnet, s.r.o. České Budějovice. Firma Starnet by instalovala anténu na budovu kulturního 
domu a nabízí bezplatný internet a volnou wifi  před obecní budovu.  
Usnesení č.297/21 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Starnet, s.r.o. České 
Budějovice na umístění anténního stožáru na budovu kulturního domu. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0  
 
16) Pronájmy pozemků v chatové oblasti – informace 
Předsedající informovala přítomné o návrhu na úpravu stávajících smluv ohledně nájemného. 
Do konce tohoto roku se připraví nové nájemní smlouvy v chatové oblasti. Uživatelé budou 
vyzváni k předání informací o skutečně užívané ploše. 
 
17) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 4618/2, P. N., Kopečná, Brno  
Předsedající  informovala přítomné  o žádosti paní P. N. na odkup pozemku p.č.4618/2 , 
ostatní plocha, o výměře cca 119 m2 
Usnesení č.298/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.4618/2, ostatní plocha, o výměře 
cca 119 m2.  



Hlasování: pro-7, zdržel se-1, proti-0 
 
V 19.45 hod. odchází zastupitel Martin Došek  
18) Žádost p.Krištofa o vzdání se funkce pověřeného zastupitele pro jednání s MR 
Ivančicko 
Předsedající informovala zastupitele o žádosti pana Oldřicha Krištofa o vzdání se funkce 
pověřeného zastupitele pro jednání s Mikroregionem Ivančicko. 
Usnesení č. 299/21 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Danu Pruškovou zastupováním obce Senorady 
při jednáních s Mikroregionem Ivančicko na základě žádosti o vzdání se funkce pana Oldřicha 
Krištofa. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
19) Žádost o odprodej lesního pozemku p.č.3246/1- p. N. P. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí pana P. N., Zbýšov o odprodej lesního pozemku 
p.č.3246/1. 
Po diskusi zastupitelstvo obce hlasovalo o předložené žádosti o odprodej lesního pozemku 
p.č.3246/1. 
Hlasování: pro-0, proti-5, zdržel se-2 
Usnesení nebylo přijato 
 
20) Diskuse 
- proběhlo geodetické zaměření parkovišť v obci 
-  probíhají práce na úpravách vnitřních prostor KD 
- informace o dědickém řízení – po procesních odvoláních obou stran byl spis předán  
  Krajskému soudu v Brně, vyčkat až bude doručeno rozhodnutí 
- pasport dopravního značení bude předán ke schválení na krajské PČR 
 
 
 
 
 
V Senoradech  29. 6. 2021 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Aleš Malý 
 
             Kamil Hošek 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková, DiS 
                                                                                                                   starostka                                                            


