
Zápis 
 

o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 15.10. 2020 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 18. 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, Michaela Pařilová 
Omluveni: Oldřich Krištof 
Usnesení č.229/20  
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 18. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli P.Vaníček a K.Hošek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.230/20 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. P.Vaníčka  a p. K.Hoška 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.231/20 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Smlouva o úvěru KB 
3) Smlouva o dotaci SFŽP  
4) Chodníky v obci – příprava projektu 
5) Dědické řízení - informace 
6) Smlouva o poskytování právních služeb 
7) Smlouva o umístění komunikačního zařízení Jaronet, s.r.o. 
8) Renovace rozhlasu - informace, nabídka 
9) Projednání záměru prodeje pozemku – F.K., K.H., A.Š. 
10) Rozpočtové opatření č.7 
11) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
12) Diskuse 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Smlouva o úvěru KB 
Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou na investiční úvěr od Komerční 
banky k účelu investiční akce dle stavebního povolení a dotace od SFŽP ČR  „Senorady-
splašková kanalizace a ČOV“. 
Usnesení č.232/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje úvěr od Komerční banky registrační číslo 99027018568 a 
předloženou smlouvu o úvěru a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 



Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Smlouva o dotaci SFŽP 
Předsedající seznámila přítomné s předloženou smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR na investiční akci „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“, 
realizovanou v letech 2020 až 2021. 
Usnesení č.233/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 1190400212 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Chodníky v obci – příprava projektu 
Předsedající informovala přítomné o přípravě projektu na rekonstrukci chodníků, kdy bude 
nutné oslovit minimálně tři dodavatele o předložení nabídky na zhotovitele PD. 
Usnesení č.234/20  
Zastupitelstvo obce navrhuje zahájit přípravu zadávací dokumentace pro výběrové řízení na 
zhotovitele projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníků s průtahem obcí  a doporučuje 
ustanovit hodnotící komisi ve složení Prušková, Malý, Vaníček.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Dědické řízení - informace 
Předsedající seznámila přítomné s nastalou  a složitou situací  ve věci dědického řízení po 
zemřelém panu J.T., kterou je nutno řešit  za účasti advokáta.  
Usnesení č.235/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje neodmítnutí dědictví po panu J. T., nar.28.1.1927, zemřelém 
11.4.2020, posledně bytem Melatín, 664 00 Brno, v rámci řízení o pozůstalosti vedeného pod 
sp.zn. 59 D 587/2020, Nd 184/2020, za současného uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0.  
 
6) Smlouva o poskytování právních služeb 
Předsedající seznámila přítomné o dalším postupu ve věci dědického řízení po zemřelém panu 
J.T. s poskytnutím právní služby advokáta. 
Usnesení č.236/20 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb mezi obcí 
Senorady a advokátem Mgr. Michalem Honem, ev.č.ČAK:16714, IČO 04662199, se sídlem 
602 00 Brno, Staňkova 103/18 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro-8, proti-0,zdržel se-0 
 
7) Smlouva o umístění komunikačního zařízení   
Předsedající seznámila přítomné s novým návrhem smlouvy se společností JaroNet s.r.o.  
Původní smlouva na poskytování internetových služeb byla vypovězena a nově bylo 
umožněno ponechat vysílací zařízení na budově kulturního domu za symbolickou 1,- Kč a 
současně bude Obci Senorady poskytnuto internetové připojení za 1,- Kč. 
Usnesení č.237/20: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení se 
společností JaroNet – services s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 a pověřuje starostku obce 

podpisem smlouvy. 

 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 



8) Renovace rozhlasu – informace, nabídka 
Předsedající informovala přítomné o poslední možnosti získat dotaci na renovaci rozhlasu a 
vyhotovení digitálního povodňového plánu. Realizaci je možné uskutečnit do konce roku 
2023 až po přiznání dotace, která by činila 70-85 % uznat. nákladů. 
Usnesení č.238/20 
Zastupitelstvo obce souhlasí s renovací rozhlasu a vyhotovení digitálního povodňového plánu 
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 
639 00 Brno, k zajištění managementu a podání žádosti o dotaci. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Projednání záměru prodeje a směny pozemku – F.K., K.H., A.Š. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostmi o odkup částí pozemků p.č.4316/1 a 3578/3 
těchto  zájemců: 1) F. K., Senorady   - část parcely 4316/1, cca 50 m2 
                           2) K. H., Senorady  - část parcely 3578/3, cca 50 m2 
                           3) A. Š., Senorady   -  směna části parcely 3578/3, cca 21 m2  
                                za část parcely č.14/2 o výměře cca 13 m2 
Usneseni č.239/20 
1) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.4316/1 o výměře cca 
50m2, přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem 
 Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.240/20 
2) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3578/3 o výměře cca 50m2, 
přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem 
Hlasování: pro-7,proti-0, zdržel se-1 
Usnesení č.241/20 
3) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit část pozemku p.č.3578/3 o výměře cca 21m2 
za část pozemku p.č.14/2 o výměře cca 13m2, přesné výměry budou stanoveny geometrickým 
plánem 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Rozpočtové opatření č.7 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 7, kde příjmy jsou 77.000,- Kč 
(za pozemek, hody) a výdaje 77.300,- Kč (volby, hody, el.energie). 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
11) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
Zastupitel M. Došek podal zprávu z kontrolního výboru ze dne 28. 8. 2020 a zastupitelka Eva 
Koníčková přednesla zprávu z finančního výboru ze dne 1. 10. 2020. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru bez výhrad. 
 
12) Diskuse 
- kovové odpady - možnost kontejneru z Barka 1-2x ročně, případně popelnice na drobný 
  odpad,  kterou by obecní zaměstnanci sváželi do sběrného dvora dle potřeby 
- hody - zhodnocení 
 
 
 
V Senoradech  20.10.2020 
 
Zapsala: Jitka Adamová 



 
 
Ověřili: Kamil Hošek 
 
             Pavel Vaníček 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková, DiS 
                                                                                                                   starostka                                                            


