
Zápis z osmého zasedání zastupitelstva obce 
Zápis 
 
o průběhu osmého zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 7.12.2007 v kanceláři obecního úřadu 
 
Starosta zahájil šesté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin 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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Chaloupka Jan, Jurka Jan, Aleš Koníček,  
Zelníčková Jiřina, Kristýna Rosa de Pauli 
 
Omluveni: Trávníček Antonín, Horký David  
 
Zapisovatelkou byla jmenována Kristýna Rosa de Pauli 
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k 
nahlédnutí v zasedací místnosti. 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu osmého zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Koníček Aleš a Zelníčková Jiřina, kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 47 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu šestého zasedání zastupitelstva obce Aleše 
Koníčka a Jiřinu Zelníčkovou. 
 
Hlasování č.47 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.48  
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) Technický bod 
2) Poplatky za svoz odpadu 
3) Rozpočtové opatření č. 4 
4) Příkaz k provedení inventur majetku obce 
5) Odměna pro knihovnici, údržba inter.stránek 
6) Rozpočtové provizorium na rok 2008 
7) Žádost o odkoupení pozemku – Dohnal Jaroslav 
8) Žádost o odkoupení pozemku – Hošek Karel 
9) Dar farnímu úřadu Mohelno 
10) Diskuse 
 
Hlasování č.48 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Poplatky za svoz odpadu 
Starosta seznámil přítomné s ceníkem svozu odpadů na rok 2008 od firmy SITA.Cena na občana se 
zvýšila o 13,05 Kč oproti roku 2007 za svoz komunálního odpadu a o 2,- Kč za sběr nebezp.odpadu na 
občana a rok. 
 
Usnesení č. 49 
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy na svoz komunálního odpadu a zatím nedoporučuje zvýšení 
poplatků od občanů.  
 
Hlasování č.49 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Rozpočtové opatření č. 4 
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočt.opatření č. 4. Jedná se o pořízení autobusové čekárny ve 



výši 105.000,- Kč, výsadba dřevin okolo polních cest v částce 53 tisíc Kč, dále navýšení částky o 4 tisíce na 
přestupkovou komisi a zvýšení spotřeby el.energie asi o 48 tisíc Kč. Dále zastupitelstvo vyslovuje 
předběžný souhlas s předpokládanými změnami rozpočtu do konce roku s tím, že na nejbližším zasedání 
budou tato rozp.opatření předložena k projednání. Současně stanoví, že za provedení nezbytných změn 
odpovídá starosta. 
 
Usnesení č.50  
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č.4. 
 
Hlasování č.50 : pro-7, proti-0,zdržel se-0 
 
4) Příkaz k provedení inventarizace majetku 
Starosta obce vydal příkaz k inventarizaci majetku obce a určil složení jednotlivých inventarizačních 
komisí. Inventura majetku bude provedena ke dni 31.12.2007. 
 
Usnesení č.51 
Zastupitelstvo schvaluje příkaz k provedení inventarizace majetku obce. 
 
Hlasování č51.: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Odměna knihovnici a údržba webových stránek obce 
Starosta navrhuje odměnu knihovnici Šárce Koníčkové ve výši 2.000,- Kč čistého a za údržbu webových 
stránek obce Mirkovi Patočkovi částku ve výši 4.000,- Kč čistého.Paní Jiřině Zelníčkové odměnu ve výši 
1.000,- Kč čistého za vítání občánků v uplynulém roce. 
 
Usnesení č.52  
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení navrhovaných odměn. 
 
Hlasování č.52: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Rozpočtové provizorium obce na rok 2008 
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového provizoria na rok 2008. Toto rozpočtové 
provizorium je sestaveno jako vyrovnané, a to ve výši 500 tisíc Kč. V této podobě bude platit až do 
schválení řádného rozpočtu obce na rok 2008. 
 
Usnesení č.53 
Zastupitelstvo schvaluje návrh provizorního rozpočtu na rok 2008. 
 
Hlasování č53.: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Žádost o odkoupení pozemku p.Dohnal Jaroslav 
Pan Jaroslav Dohnal, Senorady č.80 tímto žádá o odkoupení části pozemku – zahrady parcela č. 4205/3 z 
důvodu snadnějšího příjezdu na zahradu. 
 
Usnesení č.54 
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č.4205/3 ve vlastnictví obce panu 
J.Dohnalovi,Senorady 80, za cenu 10 Kč/m2.. 
 
Hlasování č.54: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
8) Žádost o odkoupení pozemku p.Hošek Karel 
Obecní zastupitelstvo se vrátilo k projednání žádosti p.Hoška o odkoupení části pozemku p.č.4316/l ve 
vlastnictví obce.Po šetření na místě bylo doporučeno vyhovět žádosti.  
 
Usnesení č.55 
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku p.č.4316/l panu K,Hoškovi,Senorady 157 za cenu 10 
Kč/m2. 
 
Hlasování č.55: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 



9) Dar Farnímu úřadu Mohelno 
Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo finanční dar ve výši 10.000,- Kč pro Farní úřad Mohelno. 
 
Usnesení č.56 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč. 
 
Hlasování č.56: pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
10) Dar na ekologické aktivity žáků ZŠ Mohelno 
Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč na ekolo- 
gické aktivity žáků ZŠ Mohelno. 
 
Usnesení č.57 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč. 
 
Hlasování č.57: pro-7,proti-0,zdržel se-0  
 
11) Diskuse 
V diskusních příspěvcích se projednala možnost a vlastně i nutnost pořízení trvale umístěných kontejnerů 
na plastové obaly. 
 
Starosta poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v uplynulém roce,popřál všem příjemné prožití 
vánočních svátků a ukončil zasedání zastupitelstva obce Senorady ve 22.10 hod. 
 
V Senoradech 10.12.2007 
 
Zapsala: Kristýna Rosa de Pauli 
 
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta 

 


