
Zápis 
 

o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 16. 5. 2019 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 7. 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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Frolcová Dagmar, Došek Martin, Malý Aleš, Pařilová Michaela, 
Koníčková Eva,Vaníček Pavel  
Omluveni: Krištof Oldřich, Hošek Kamil 
Usnesení č.83/19  
Zapisovatelem byla navržena Jitka Adamová. 
Hlasování: pro-7, 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 7. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženy byly Frolcová D. a Pařilová M, které vyslovily souhlas. 
Usnesení č.84/19 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu Frolcovou D a Pařilovou M. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.85/19 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1)  Technický bod 
2)  Prodej pozemku p. č. 2592    
3)  Prodej pozemku p .č. 4603/5  
4)  Smlouva na deratizaci s firmou Deratizace4D 
5)  Dotace z Energoregionu 2020  
6)  Žádost o příspěvek Sboru Jednoty bratrské Ivančice   
7)  Smlouva o zřízení věcného břemene na umístění koncového prvku 
8)  Schválení určeného zástupce pro jednání s úřadem pro územní plánování Ivančice  
9)  Návrh  na udělení odměny za restaurování nástěnky v údolí Oslavky 
10) Záměr prodeje části pozemku p.č. 3578/3 za starým OÚ 
11) Odprodej drobného majetku - křovinořez 
12) Rozpočtové opatření č. 4,5 
13) Dokumentace k výběrovému řízení na technický dozor 
14) Seznam uchazečů na koordinátora BOZP a TDI 
15) Navýšení členského příspěvku ESKO-T 
16) Žádost o příspěvek Linka bezpečí 
17) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
18)Diskuse 
 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 



 
 
2) Prodej pozemku p.č.2592  
Předsedající informovala přítomné, že po dobu vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.2592, 
trvalý travní porost, o výměře 115 m2 na úřední desce (od 15.4.do 2.5.2019 ) se nepřihlásil 
jiný zájemce, a proto se může prodat jedinému zájemci a to paní J. P., bytem B., P., 61200 za 
cenu 50,- Kč/m2. 
Usnesení č.86/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej  pozemku p.č. 2592, trvalý travní porost o výměře 115 
m2  paní J. P., bytem B., P., 61200  za cenu 50,- Kč/m2. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Prodej pozemku p.č.4603/5 
Předsedající  informovala přítomné, že po dobu vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č.4603/5 
ostatní plocha, o výměře 85 m2  na úřední desce ( od 15.4. do 2.5.2019 )se  nepřihlásil jiný 
zájemce, a proto se může prodat jedinému zájemci a to paní J. J., bytem S. 
Usnesení č.87/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 4603/5 o výměře 85 m2 paní J. J., bytem 
S. za cenu 50,- Kč/m2. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Smlouva na deratizaci s firmou Deratizace4D 
Předsedající navrhuje na základě diskuse na minulém zasedání uzavření smlouvy na 
provedení deratizace v obci, a tím zmapování výskytu hlodavců v kanalizačních vpustích. 
Usnesení č.88/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na celoplošnou deratizaci obce s firmou 
Deratizace4D, s.r.o, Brno 63500. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Dotace z Energoregionu 2020 
Předsedající informovala přítomné o možnosti čerpání dotace na komunální techniku 
z Energoregionu 2020. Podmínka spoluúčasti je minimálně 25 % z celkové ceny a to 13000,- 
Kč. Dotace se poskytuje v maximální hodnotě 52000,- Kč.  
Usnesení: č.89/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje spoluúčast na čerpání dotace ve výši 13000,- Kč.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Žádost o příspěvek Sboru Jednoty bratrské Ivančice 
Předsedající informovala přítomné o žádosti o finanční podporu na činnost Jednoty bratrské 
v Ivančicích. 
Usneseníč.90/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč na činnost Sboru 
Jednoty bratrské v Ivančicích a zároveň schvaluje darovací smlouvu. 
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-1 
 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene na umístění koncového prvku 
Předsedající informovala přítomné o zřízení věcného břemene (služebnosti) na právo zřízení a 
provozování koncového prvku systému varování (sirény) a ATDS na naší nemovitosti budově 
OÚ č.p.120 a s tím související právo vstupu ČEZ za účelem provádění oprav a údržby 



uvedených zařízení. Smlouva se uzavírá s firmou ČEZ,a.s. Praha 4, Duhová 2/1444 na dobu 
neurčitou. 
 
Usnesení č.91/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) s ČEZ, a.s. 
se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4. Cena za služebnost činí jednorázově 5000,- Kč.  
Hlasování: pro-7,proti-0, zdržel se-0 
 
8) Schválení určeného zástupce pro jednání s úřadem pro územní plánování Ivančice 
Předsedající informovala přítomné o zvolení dalšího určeného zastupitele pro jednání a 
spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Ivančice. 
Usnesení č.92/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje pana ing. Aleše Malého jako dalšího „určeného zastupitele“ pro 
spolupráci s úřadem územního plánování MěÚ Ivančice ve věcech územního plánování pro 
celé volební období 2018-2022. 
Hlasování:pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Návrh na udělení odměny za restaurování nástěnky v údolí Oslavky 
Předsedající informovala přítomné o návrhu pana Krištofa, a to udělit finanční odměnu pro 
občana, který zrestauroval nástěnku v údolí Oslavky na vlastní náklady. Pan Krištof navrhuje 
odměnu ve výši 500,- Kč. 
Usnesení č.93/19 
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční odměnu pro občana. 
Hlasování: pro-3, proti-4, zdržel se-0  
 
10) Záměr prodeje části pozemku p. č. 3578/3 za starým OÚ 
Předsedající informovala přítomné o již dříve zmiňovaném pozemku. Dle vyjádření geodeta 
lze plochu ještě zvětšit z původních cca 30m2 na 50 m2.  Žadatelka paní I. J.bytem R. , P., 
85102 B. proto požádala o zvětšení plochy k odprodeji. Pro obec nebude plocha bývalé zmole 
již jiným způsobem využitelná. 
Usnesení č.94/19 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3578/3 za starým OÚ o 
výměře cca 50 m2. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Odprodej drobného majetku-křovinořez 
Starostka seznámila přítomné s návrhem na odprodej již opotřebovaného křovinořezu, jehož 
oprava by vyžadovala větší náklady. 
Usnesení č.95/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej drobného majetku-křovinořez F100. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
12) Rozpočtové opatření č. 4,5 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 4, kde se zvýší výdaje o 99000,- 
Kč na vybavení prodejny. V rozpočtovém opatření č. 5 je na straně příjmů – 29000 Kč dotace 
na volby do EP, za pozemky 30000,- Kč, ve výdajích je navýšení na volby 18000 Kč, nákup 
pozemku 20.700 Kč, nákup komunální techniky 80000 Kč, navýšení čl. příspěvku ESKO-T 
2000,- Kč. 
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 
 



13) Dokumentace k výběrovému řízení na technický dozor 
Starostka seznámila přítomné s dokumentací (výzva k podání nabídek a příkazní smlouva) na 
zajištění výkonu TDI (technický dozor investora) a koordinátora BOZP v souvislosti 
s veřejnou zakázkou „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“.  
Usnesení č.96/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou dokumentaci v celém rozsahu. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0. 
 
14) Seznam uchazečů na koordinátora BOZP a TDI  
Předsedající seznámila přítomné se seznamem uchazečů na koordinátora BOZP aTDI, kteří 
budou oslovení. Zastupitelé byli vyzváni k rozšíření seznamu. Žádný ze zastupitelů jiný návrh 
nepodal. 
Usnesení č.97/19  
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým seznamem šesti uchazečů, kteří budou osloveni k 
výkonu TDI a BOZP. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
15) Navýšení členského příspěvku ESKO-T 
Starostka informovala přítomné o navýšení členského příspěvku do Svazku obcí pro 
komunální služby Třebíč. Obcím, které sváží komunální odpad jiná společnost, se zvýší 
členský příspěvek na 10 Kč na 1 obyvatele a 1 rok. V této věci budou zastupitelé zjišťovat 
další informace ohledně svozu komunálního odpadu a podmínek dodavatelských firem.   
Zastupitelstvo bere na vědomí zvýšení členského příspěvku na 10 Kč Svazku obcí pro 
komunální služby Třebíč. 
 
16) Žádost o příspěvek Linky bezpečí 
Starostka seznámila přítomné se žádostí o finanční příspěvek Linky bezpečí. 
Usnesení č.98/19  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2000,- Kč Lince bezpečí, 
Praha a zároveň schvaluje darovací smlouvu. 
Hlasování: pro-6, proti-1, zdržel se-0 
 
17) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
Starostka seznámila přítomné se schválením a uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu JMK na akci: Renovace podlahové krytiny v sálu kulturního domu. Poskytovaná 
dotace je ve výši 100.000 Kč a představuje max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce. 
Usnesení č.99/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na neinvestiční akci: Renovace podlahové krytiny v sálu kulturního domu. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
18) Diskuse 
           Koupě velkoobjemového kontejneru na bioodpad 

- Porovnání cen vodného a stočného v několika významných Svazcích 
- Dokončování prací na prodejně – výzva na hygienu a hasiče 
- Průzkum trhu na zhotovitele renovace podlahové krytiny v sále kulturního domu 
- Informace k územnímu plánování a změně č. 1 územního plánu 
- Informace o čerpání možné dotace pro členské obce Mikroregionu Ivančicko-společný 

projekt 
- Stanovení komise k otevírání obálek pro výběr výkonu TDI a koordinátora BOZP  



 
 
V Senoradech  21. 5. 2019 
 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
 
Ověřili:  Dagmar Frolcová 
           
              Michaela Pařilová                                                                             starostka 
                                                                                                           

 
 


