
Zápis z pátého zasedání zastupitelstva obce 
Zápis o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 11.5.2007 v kanceláři obecního úřadu 
 
Starosta zahájil páté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00hodin a přivítal přítomné. 
 
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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl., Adamová Květa, Zelníčková J., Rosa de Pauli Krystýna, Horký David, 
Jurka Jan, Chaloupka Jan, Koníček Aleš 
 
Omluven: Trávníček Antonín  
 
Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová. 
Starosta ( předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k 
nahlédnutí v zasedací místnosti. 
 
Starosta (předsedající) vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu pátého 
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Chaloupka Jan a Květa Adamová, kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č.27 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce Kv. 
Adamovou a Jana Chaloupky. 
 
Hlasování č. 27: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen. 
 
Usnesení č.28 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) Technický bod 
2) Příspěvek na opravu mostu přes řeku Oslavu 
3) Dětský den – zajištění programu 
4) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do Oslavan 
5) Rozpočtové opatření č. 1 
6) Diskuse 
 
Hlasování č.28: pro-8,proti-0,zdržel se-0 
 
 
2) Příspěvek na opravu mostu přes řeku Oslavu 
 
Starosta přednesl návrh na spolufinancování opravy mostu přes řeku Oslavu. Tento opravuje obec 
Ketkovice a protože je most spojnicí mezi oběmi obcemi, požádala nás obec Ketkovice o přispění na jeho 
opravu.Obecní zastupitelstvo se po krátké poradě shodlo na částce 60.000,- Kč. 
 
Usnesení č.: 29 
Zastupitelstvo souhlasí, aby naše obec přispěla částkou 60.000,- Kč na opravu mostu. 
 
Hlasování č. 29 pro-8, proti-0, zdržel se –0 
 
3) Den dětí – zajištění programu 
 
Zastupitelstvo projednalo organizaci letošního dětského dne.Po krátké diskusi a loňském dobrém ohlasu 



se rozhodlo uskutečnit zájezd dětí a rodičů do Zoo a dinoparku ve Vyškově dne 9.6.2007.Doprava a 
vstupné dětí bude uhrazeno obcí, rodiče si vstupné uhradí z vlastních prostředků. Navrhovaná částka na 
konání dětského dne činí 8.000,- Kč. 
 
Usnesení č.30: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním 8.000,- Kč na uspořádání výletu do Vyškova v rámci dětského 
dne. 
 
Hlasování č. 30 pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
 
4) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů 
 
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Oslavan na úhradu neinvestičních nákladů za žáky obce (Martin 
Kavalec),kteří plní povinnou školní docházku v Oslavanech.Jelikož Martin Kavalec nemá v naší obci 
trvalé bydliště, příspěvek se zamítá. 
 
Usnesení č.30 
Zastupitelstvo zamítá poskytnutí úhrady nákladů na žáka Martina Kavalce. 
 
Hlasování č. 30 pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Rozpočtové opatření č. 1 
 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtového opatření č. 1. Jedná se o čl.příspěvek do 
Energoregionu 2020, příspěvek do ZŠ Mohelno, plat.výměr FÚ Ivančice, 
peníze na pořádání dětského dne,oprava a údržba dětského hřiště, návrh na změnu ÚP. 
 
Usnesení č.31 
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č.1 
 
Hlasování č.31 pro-8, proti-0, zdržel se –0 
 
6) Diskuse 
V rámci diskuse bylo projednáno objednání kontejnerů na odpad z plastů. 
Byl dotaz na třídění plastu.Jedná se o finance, musel by se zvýšit poplatek na občana.Uvažovat o třídění až 
od roku 2008.  
K nově vybudované autobusové zastávce by bylo třeba pořídit autobusovou čekárnu spolu s novou obecní 
vývěskou, která je nefunkční. U staré čekárny opravit okap – je utržený. 
Zakoupit velké květináče před kulturák. 
Z důvodu vytváření malých černých skládek v okolí obce pořídit cedule na zákaz skládky. 
 
Usnesení č.32 
Zastupitelstvo rozhodlo schválit rozpočet na novou autobusovou čekárnu včetně vývěsky a nových 
květináčů ve výši 150.000,- Kč. 
 
Hlasování č. 32 pro-8, proti-0, zdržel se –0 
 
Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Senorady 
v 20.50 hod.  
 
V Senoradech dne 15.5.2007  

 


