
Zápis 
 

o průběhu 20. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 11. 2. 2021 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 20. 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: Dana Prušková, Aleš Malý, Kamil Hošek, Martin Došek, Dagmar Frolcová, Pavel 
Vaníček, Eva Koníčková, Michaela Pařilová, Oldřich Krištof 
Omluveni: 0 
Usnesení č.260/21  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
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 20. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli O.Krištof a E.Koníčková, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.261/21 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  O.Krištofa  a E.Koníčkovou.  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.262/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby 
3) Darovací smlouvy – ZŠ Mohelno, Myslivecký spolek, TJ Sokol, Farnost Mohelno  
4) Záměr směny části pozemku p.č.3578/3 a 4624 
5) Inventarizace majetku 
6) Projekt IV nakladatelství 
7) Výstavba kanalizace a ČOV  
8) Vodovod Senorady  
9) MAS Brána brněnska 
10) Zpráva kontrolního výboru 
11) Úpravy vnitřních prostor KD-návrhy 
12) Diskuse 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování sociální služby 
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou na spolufinancování sociálních služeb-
pečovatelské služby Ivančice. Princip spolufinancování vychází z modelu solidarity a výše 
příspěvku pro naši obec je vypočtena dle počtu obyvatel na 13560,- Kč. 
Usnesení č.263/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na 
spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby s městem Ivančice. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 



 
3) Darovací smlouvy – ZŠ Mohelno, Myslivecký spolek, TJ Sokol, Farnost Mohelno 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem darovací smlouvy na poskytnutí daru ve výši 
10000,- Kč Základní škole Mohelno, Mysliveckému spolku Senorady, Farnosti Mohelno a ve 
výši 30.000,- Kč TJ Sokol Senorady. 
Usnesení č.264/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Senorady a Základní 
školou Mohelno na poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč. Zastupitelka D. Frolcová oznamuje 
střet zájmu. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.265/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Senorady a Mysliveckým 
spolkem Senorady na poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč.  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.266/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Senorady a TJ Sokol 
Senorady na poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč. 
Hlasování: pro-9, proti-2, zdržel se-0 
Usneseníč.267/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Senorady a Farností 
Mohelno na poskytnutí daru ve výši 10.000.- Kč. 
Hlasování: pro-9, proti-2, zdržel se-0  
 
4) Záměr směny části pozemku p.č.3578/3 a 4624 
Předsedající informovala přítomné o záměru směnit část pozemku p.č.3578/3 o výměře cca 35 
m2 ve vlastnictví obce s částí pozemku p.č.4624 o výměře cca 30 m2 v soukromém 
vlastnictví. Jedná se opět o napravení stavu soukromých pozemků, kde dle současného 
zákresu v katastrální mapě žadatel užívá část obecního pozemku a naopak část parcely v jeho 
vlastnictví zasahuje do komunikace. Bude vyhotoven GP, kterým se stanoví přesná výměra. 
Usnesení č.268/21  
Zastupitelstvo obce navrhuje směnit pozemky tak, aby studna zůstala na obecním pozemku a 
celková výměra pozemku majitele cca 252 m2. Dohodou bude možné upravit příležitostný 
odběr vody do doby zřízení vodovodní přípojky. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Inventarizace majetku 
Předsedající seznámila přítomné se zprávou inventarizace majetku. Zastupitelé také 
diskutovali o záměru prodeje strojů v posilovně, pro které není plné využití. 
 
6) Projekt IV-nakladatelství 
Předsedající informovala zastupitele o projektu v rámci bezpečnosti dopravy. Jedná se o 
omalovánky do škol a knihoven. Distribuce se týká pouze škol a vybraných knihoven 
v Jihomoravském kraji. Obec jakožto podporovatel by obdržela pouhých 30 ks výtisků 
omalovánek. Jedná se spíše o finanční podporu projektu. 
Zastupitelstvo hlasovalo o zapojení se do projektu. Usnesení nebylo přijato. 
Hlasování: pro-0, proti-8, zdržel se-1.  
 
7) Výstavba kanalizace a ČOV  
Předsedající seznámila přítomné s průběhem stavebních prací na výstavbě kanalizace a ČOV. 
Změnovým listem č.1 byly upraveny změny vyvolané vlastníky nemovitostí na základě 
zpřesnění domovních přípojek, dopad  do ceny je navýšení cca o 290 tis. Kč. 
Z důvodu rozpadajících se původních panelů, které jsou značně poškozené bude změnovým 



listem č.2 zažádáno o změnu finálního povrchu pro všechny stávající panelové komunikace, 
dopad do ceny bude navýšení o cca 1.610 tis. Kč. Je nutno počítat s dalšími vícepracemi 
(stavba ČOV, dešťové přeložky). Svazek obcí VAK Třebíč poskytne obci dotaci ve výši 10 % 
z ceny dle metodiky MZe a ta bude činit 2.384.210,- Kč. 
Usneseníč.269/21 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené změnové listy a souhlasí s realizací změn. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
8) Vodovod Senorady  
Předsedající informovala přítomné, že finanční spoluúčast na rekonstrukce a propojení 
vodovodu dle informací Svazku VAK Třebíč bude činit cca 1,9 mil. Kč. Při prodloužení 
vedení vodovodu v lokalitě „za Jurkovýma 88“ bude opět vyžadována finanční spoluúčast 
obce, která prozatím není vyčíslena. 
Usnesení č.270/21: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením vodovodu do lokality „za Jurkovýma 88“ 

Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
9) MAS Brána brněnska 
Předsedající informovala přítomné o možnosti zařazení území obce Senorady  do územní 
působnosti Místní akční skupiny Brána brněnska, z.s. IČ: 22712372 na programové období 
2014-2020 z důvodu otevření možnosti žádat o dotace v rámci přechodného období PRV 
(SZP) 
Usnesení č.271/21 
Zastupitelstvo obce rozhoduje o zařazení území obce Senorady do územní působnosti Místní 
akční skupiny Brána brněnska, z.s.,IČ:22712372 na programové období 2014-2020. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Zpráva kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru M. Došek podal přítomným zprávu o provedené kontrole plnění 
usnesení v roce 2020. Zápis byl přítomným předložen k nahlédnutí. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
11) Úprava vnitřních prostor KD - návrhy  
Předsedající navrhla provést menší úpravy pro zlepšení prostor a chod obecního úřadu. Jedná 
se o úpravu nové kanceláře v 1. poschodí, odprodej posilovacích strojů. Dalším návrhem bylo 
lepší zabezpečení prodejny potravin (shrnovací roleta do chodby). 
Usnesení č.272/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje vybudovat novou kancelář v 1. Poschodí KD  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.273/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodeje nepotřebného majetku (vybavení posilovny). 
Současně souhlasí se zřízením bariery přístupu v přízemí KD a tím zlepšení zabezpečení 
prodejny potravin. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-1 
 
12) Diskuse 
- seznámení s výsledky deratizace v obci a návrhem dalšího postupu 
- informace z kontrol dodržování stanovených limitů rychlosti v obci 
 
 
 
 



 
 
V Senoradech  18. 2. 2021 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Oldřich Krištof 
 
             Eva Koníčková 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková, DiS 
                                                                                                                   starostka                                                            


