
Zápis z třetího zasedání zastupitelstva obce 
dne 12.1.2007 
Starosta zahájil třetí zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přítomné přivítal. 
 
 
1) Technický bod 
 
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední 
desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále 
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vladimír, Adamová Květa,Rosa de Pauli Kristýna,Zelníčková Jiřina, Horký 
David,Koníček Aleš,Jurka Jan 
 
Omluveni: Trávníček Antonín,Chaloupka Jan 
 
Zapisovatelkou je jmenována Jitka Adamová. 
Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu  
třetího zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Aleš Koníček a Jiřina Zelníčková, kteří 
vyslovili s návrhem souhlas. 
 
Usnesení č.12 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Aleše Koníčka a Jiřinu Zelníčkovou 
 
Hlasování č.12: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 
1) Technický bod (přivítání,zapisovatel,ověřovatelé zápisu, schválení programu) 
2) Projednání nových ceníků za svoz odpadu 
3) Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím 
4) Projednání odměn zastupitelů 
5) Zřízení míst pro veřejně prospěšné práce 
6) Rozpočet obce pro rok 2007 
7) Přihláška obce do sdružení Energoregion 2020 
8) Diskuze 
 
Hlasování č. 13: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
 
2) Projednání nových ceníků za svoz odpadu 
 
Starosta předložil zastupitelům návrh nových ceníků svozové fi.SITA na rok 2007.V nových 
cenících nedošlo k navýšení cen za svoz a likvidaci odpadu. 
 
Usnesení č.14 



Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ceníků za svoz a likvidaci odpadu pro r.2007 
 
Hlasování č.14 :pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
 
3) Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k informacím 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo aktualizaci Vnitřní směrnice o svobodném přístupu k 
informacím,dle zákona 106 /1999 Sb. 
 
Usnesení č.15 
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici o svobodném přístupu k informacím. 
 
Hlasování č.15: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
 
4) Odměny zastupitelstva 
 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem odměn členů obecního zastupitelstva.Po krátké 
diskuzi bylo zastupitelstvem navrženo zvýšení odměn o 1.000- Kč pro starostu a 
místostarostku obce.Tyto odměny,stejně jako odměny ostatních zastupitelů jsou v souladu s 
vládním nařízením 37/2007 platného od 1.1.2007, pro odměňování členů obecních 
zastupitelstev a nedosahují max. hodnot. 
 
Usnesení č.16 
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými odměnami pro členy zastupitelstva obce. 
 
Hlasování č.16: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
 
5) Zřízení míst pro veřejně prospěšné práce 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh starosty obce na zřízení míst pro veřejně prospěšné 
práce.Navýšilo počet míst z plánovaných dvou na čtyři s tím,že počet přijatých zaměstnanců 
bude závislý na množství práce v obci.Starosta zažádá o dotaci na nově vytvořená místa 
Pracovní úřad Brno-venkov. 
 
Usnesení č.17 
Obecní zastupitelstvo schválilo záměr zřízení čtyř míst pro veřejně prospěšné práce. 
 
Hlasování č.17: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
 
6) Rozpočet obce na rok 2007 
 
S návrhem rozpočtu na rok 2007 seznámil přítomné starosta obce.Zároveň podal vysvětlení,  
čeho se týkají rozpočtové položky : Zastupitelské orgány /odměny zastupitelů,telefony, 
cestovné/ Činnost místní správy /mzdy zaměstnanců OÚ včetně odvodů, materiál, voda, 
el.energie, poštovné, telefony, zpracování účetnictví, opravy a udržování, programové 
vybavení, cestovné/ Jiný návrh na skladbu rozpočtu nebyl podán a po krátkém projednání 



bylo hlasováno.Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. 
 
Usnesení č.18 
Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2007. 
 
Hlasování č.18: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
 
7) Přihláška obce do sdružení Energoregion 2020 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na vstup obce do sdružení obcí Energoregion 2020. 
Členstvím v tomto sdružení má obec další možnosti podání žádostí o dotační tituly týkající se  
zkvalitnění života v našem regionu.  
 
Usnesení č.19 
Obecní zastupitelstvo schválilo podání přihlášky do sdružení obcí Energoregion 2020. 
 
Hlasování č.19: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
 
8) Diskuze 
 
V rámci diskuze byly projednány úkoly týkající se organizace VII.obecního plesu a neuspo-
kojivá kvalita pitné vody.Starosta obce vstoupí do jednání s dodavatelem (VAS Třebíč) z 
důvodu co nejrychlejší nápravy.Pokud tato jednání nepovedou k nápravě bude dalším krokem 
písemná stížnost a žádost o rozbor vody Hygienou Brno.  
 
 
 
 
Starosta poděkoval zastupitelům za účast a po projednání všech bodů programu zasedání 
ukončil ve 21.30hod. 
 
v Senoradech dne : 15.1.2007 
 
Zapsala: Adamová Jitka 
 
 
PŘÍLOHA K ZÁPISU : 
Rozpočet obce na r.2007  
 
Příjmy roku 2007  
daňové příjmy 2875.300,- 
nedaňové příjmy 474.600,- 
z toho - dotace SR na výkon správy ….9.200,- 
- lesní hospodářství 310.000,- 
- pohledávka za vodu ….2.600,- 
- za místní rozhlas ….700,- 
- pronájem KD ….12.500,- 
- pronájem obecního bytu ….30.000,- 



- prodej pozemku ….10.200,- 
-dividenda ….10.000,- 
- pronájem pozemků 64.600,- 
- příjmy z úroků ….25.000,- 
celkem 3 349.000,- 
 
Výdaje roku 2007  
lesní hospodářství 276.000,- 
čištění odpad.vod 1.300,- 
silnice ….1 306.800,- 
pitná voda ….69.600,- 
základní škola a školka ….199.000,- 
činnost knihovnická ….44.700,- 
provoz víceúčel.budovy ….96.000,- 
tělovýchova a sport ….50.000,- 
bytové hospodářství ….21.000,- 
veřejné osvětlení ….80300,- 
svoz odpadu ….184.600,- 
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 443.800,- 
sbor dobrovolných hasičů ….26.500,- 
činnost správy a zastupitelstva obce 920.700,- 
celkem 3 725.300,- 
 
Financování roku 2007  
splátka úvěru ….432.000,- 
 
 
 
Rekapitulace roku 2007  
příjmy roku 2007 3 349.900,- 
výdaje roku 2007 4 157.300,- 
rozdíl *-807.400,- 
použití přebytku 807.400,- 
rozdíl 0,- 


