
Zápis 
 

o průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 25. 6. 2020 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 16. 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 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Malý Aleš, Pařilová Michaela, Hošek Kamil, Krištof Oldřich, 
Koníčková Eva, Vaníček Pavel 
Omluveni: Martin Došek, Dagmar Frolcová 
Usnesení č.196/20  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
Hlasování: pro-6, 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 16. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli O. Krištof a E. Koníčková, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.197/20 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. O. Krištofa  a p. E. Koníčkovou. 
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.198/20 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Prodej části pozemku p.č. 3578/3 R. B. 
3) Pacht pozemku p.č.4167/2 
4) Vklad majetku do hospodaření Svazku VAK Třebíč  
5) Smlouva o zřízení věcného břemene „Senorady-Jurková: kabelová přípojka NN“ 
6) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 
7) Žádost o finanční podporu Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 
8) Smlouva o poskytování odborných služeb – „Revitalizace nádrže v obci“ 
9) Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
10) Schválení účetní závěrky za rok 2019 
11) Rozpočtové opatření č. 3,4 
12) Informace o poskytovateli internetového připojení 
13) Žádost pana Romana Horkého dokončení koncertu dne 31.7.2020 
14) Žádost pana O.K. o odkoupení části pozemku p.č.3578/3  
15) Informace MAS Brána Brněnska 
16) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.2798/1 – L.Ch. 
17) Projednání prodeje pozemků – P.V. 
18) Diskuse 
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
V 18.37 hod. se dostavil zastupitel Pavel Vaníček. 



 
2) Prodej části pozemku p.č.3578/3 R. B., Senorady  
Předsedající informovala přítomné o  záměru prodeje části pozemku p.č.3578/3  zveřejněném 
v době od 28.4.2020 – 14.5.2020. K uvedenému záměru se nikdo jiný nepřihlásil. Proto je 
možné prodat uvedenou část parcely č.3578/3 o výměře cca 65 m2 panu R. B., Senorady  
Usnesení č.199/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č.3578/3 (dle zákresu) o výměře cca 65 
m2 jedinému zájemci panu R. B., Senorady . Přesná výměra bude stanovena GP, který nechá 
vyhotovit zájemce za přítomnosti zástupce obce, cena je stanovena znaleckým posudkem ve 
výši 100,- Kč/m2. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Pacht pozemku p.č.4167/2 
Předsedající informovala přítomné o záměru propachtovat pozemek p.č. 4167/2  zveřejněném 
od 28.4.2020 -  14.5.2020. K uvedenému záměru se nikdo jiný nepřihlásil, a proto je možné 
uvedený pozemek propachtovat společnosti Agro Mohelno s.r.o, se sídlem Mohelno 541. 
Pachtovné bude stanoveno ve stejné výši, jako za dosud užívané ostatní pozemky. 
Usnesení č.200/20 
Zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas propachtovat pozemek určený k zemědělskému 
obhospodařování  p.č.4167/2 o výměře 16180 m2, orná půda, v k.ú. Senorady společnosti 
Agro s.r.o. Mohelno, se sídlem Mohelno 451, PSČ 67575. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Vklad majetku do hospodaření Svazku VAK Třebíč 
Předsedající seznámila přítomné se záměrem vložit VDJ Senorady a část vodovodu do 
hospodaření Svazku VAK Třebíč. Tento záměr byl zveřejněn od 28.4.2020 do 14.5.2020. 
Usnesení č.201/20  
Zastupitelstvo obce schvaluje vklad majetku  

- Přívodní a zásobovací řad o celkové délce 4345 m,  
- zemní plastový vodojem 2x50 m3, 
-  rozvodné řady v obci o celkové délce 1784  

do hospodaření Svazku obcí Vodovody a kanalizace za účelem provozování prostřednictvím 
svého smluvního partnera Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Třebíč 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Smlouva o zřízení věcného břemene „Senorady-Jurková:kabelová přípojka NN“ 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy o věcném břemeni č.JI-
014330059210/001, které předcházela Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č.1030053338/001 uzavřené dne 24.7.2019. Jedná  se o kabelovou přípojku NN na 
p.č.3578/3. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za 1000,- Kč. 
Usnesení č.202/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene č.JI-
014330059210/001 a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0.  
 
6) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Linky bezpečí o finanční podporu. V rámci 
diskuse bylo konstatováno, že pro letošní rok jsou prostředky na poskytování finančních darů 
již vyčerpány.  
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Linku bezpečí, z.s. 
Hlasování: pro-0, proti-6,zdržel se-1 
Usnesení nebylo přijato. 
 
7) Žádost o finanční podporu Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích o finanční 
podporu na činnost „naplňování lidských potřeb pacientů LDN v nemocnici Ivančice“. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sboru Jednoty bratrské 
v Ivančicích. 
Hlasování: pro-0, proti-5, zdržel se-2 
Usnesení nebylo přijato. 
 
8) Smlouva o poskytování odborných služeb – „Revitalizace nádrže v obci“ 
Předsedající předložila přítomným ke schválení Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 
110927/2020 společnosti AXIOM engineering s.r.o Pardubice. Předmětem smlouvy je zajistit 
odborné služby při získání dotace z Programu OPŽP, tj. kompletní administrace celého 
procesu včetně všech příloh. Smlouva se týká revitalizace nádrže v obci Senorady na 
pozemku p.č. 3578/36. 
Usnesení č.203/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o poskytování odborných služeb mezi 
obcí Senorady a společností Axiom enegineering s.r.o. Pardubice v rámci akce „revitalizace 
nádrže v obci“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Schválení závěrečného účtu za rok 2019 
Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2019 a se zprávou o 
přezkumu hospodaření obce za rok 2019, kterou vypracoval auditor ing. Zdeněk Jaroš, Třebíč. 
Usneseni č.204/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením – bez výhrad. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Schválení účetní závěrky za rok 2019 
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Senorady za rok 2019. Podkladem pro 
schválení účetní závěrky byly předloženy účetní a finanční výkazy, inventarizační zpráva a 
Zpráva o přezkoumání hospodařením provedená auditorem. 
Usnesení č.205/20 
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019 a zároveň schvaluje 
převedení výsledku hospodaření ve výši 3.085.102,17 Kč na nerozdělený zisk minulých let. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Rozpočtové opatření č. 3,4 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 3- výdaj 8500,- Kč (dar 
nemocnici Ivančice, nákup ochr. prostředků) a rozpočtové opatření č. 4 - výdaje jsou 23.500,- 
(zářivky VO, deratizace, nákup knih). 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
12) Informace o poskytovateli internetového připojení 



Předsedající informovala zastupitele o novém poskytovateli internetového připojení. Smlouva 
s původním poskytovatelem byla vypovězena dle ujednání ve smlouvě. Poskytovatel byl 
vyzván k dalším krokům, které neučinil. Byl proveden průzkum trhu a byl vybrán dodavatel, 
který nabídl oběma stranám akceptovatelné služby. 
Usnesení č. 206/20 
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem nového dodavatele internetového připojení, který byl 
vybrán na základě průzkumu trhu a v souladu se směrnicí o ZZMR.  
Hlasování: pro - 7, proti-0, zdržel se-0 
 
13) Žádost pana Romana Horkého dokončení koncertu dne 31.7.2020 
Předsedající informovala zastupitele o žádosti pana Romana Horkého (hudební skupina 
Kamelot) o dokončení koncertu dne 31.7.2020 v údolí Oslavy. Ten byl 6.6.2020 předčasně 
ukončen z důvodu špatného počasí.  
Usnesení č.207/20 
Zastupitelstvo obce nemá námitek s pokračováním akce „Koncert nezapomínajících srdcí“ v 
uvedeném termínu. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
14) Žádost pana O.K. o odkoupení části pozemku p.č.3578/3  
Předsedající seznámila přítomné se žádostí pana O. K., Senorady  o koupi části pozemku 
p.č.3578/3, ostatní plocha o výměře cca 33 m2. Jedná se o plochu vjezdu před domem. Zákres 
je přílohou zápisu. 
Usnesení č.208/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3578/3, ostatní plocha, o 
výměře cca 33 m2. 
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se -1  
 
15) Informace MAS Brána Brněnska 
Předsedající informovala přítomné o činnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, jehož 
členem je Mikroregion Ivančicko. Je ale zapotřebí, aby každá obec zvlášť odhlasovala, že 
území obce bude spadat pod platnost Místní akční skupiny Brána Brněnska. Je umožněno 
žádat dotace prostřednictvím MAS nejen obcím, ale také zemědělcům v katastru obce a 
podnikatelským subjektům. Výzvy většinou kopírují celostátní výzvy.  
Usnesení č.209/20 
Zastupitelstvo obce Senorady rozhoduje o zařazení území obce Senorady do územní 
působnosti Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. , IČ: 22712372 na programové období 
2021-2027. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
16) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.2798/1 – L.Ch. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí p. L. Ch., Senorady  o koupi části pozemku p.č. 
2798/1, ostatní plocha, o výměře cca 128 m2. Jedná se o plochu před domem. 
Usnesení č.210/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.2798/1, ostatní plocha, o 
výměře cca 128 m2. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
17) Projednání prodeje pozemků – P.V., Senorady  
Předsedající vyzvala zastupitele o projednání dřívějšího prodeje pozemků panu P. V., 
Senorady . Z důvodu nečinnosti obou smluvních stran a změny cen prodávaných pozemků dle 



znaleckého posudku se zastupitelstvo obce usneslo následovně. 
Usnesení č.211/20 
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.99  z 27.11.2015  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.212/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje  pozemků p.č. 4392/1, 4556/5 a 4391/4. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
18) Diskuse 
- informace z valné hromady Mikroregionu Ivančicko 
- pořídit výhledově kontejner na kovy 
- chodníky - informace 
- příprava na hody  
- informace ke kanalizaci – čeká se na konečnou zprávu ze SFŽP  
 
 
  
 V Senoradech  29.6. 2020 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
 
Ověřili: Bc. Oldřich Krištof 
 
             Eva Koníčková 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková 
                                                                                                                  starostka                                                            


