
Zápis 
 

o průběhu 23. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 15.1.2010 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil dvacáté třetí 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, Jurka Jan, Horký David  
                Zelníčková Jiřina, Trávníček Antonín,  Jan Chaloupka, Koníček Aleš  
 
Omluveni: Kristýna Rosa de Pauli, Trávníček A. 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová 
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 dvacátého 
třetího zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Adamová K. a  Jurka J., kteří vyslovili 
souhlas. 
 
Usnesení č. 149 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu dvacátého druhého zasedání 
zastupitelstva obce Květu Adamovou  a Jurky Jana. 
 
Hlasování č.149 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.150 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 
2)  Žádost  o příspěvek TJ Sokol a Myslivci 
3)  Rozpočt. opatření č. 6 
4) Výsledky inventury 
5) Diskuse 
  

Hlasování č.150 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
  

2) Žádost o příspěvek na činnost TJ Sokol a Myslivecké sdružení 
TJ Sokol Senorady a Myslivecké sdružení žádají Obec o poskytnutí příspěvku na jejich 
činnosti pro rok 2010. 
 
 Usnesení č. 151 
 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro TJ Sokol  ve výši 20.000,- Kč a pro 
Myslivecké sdružení finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč. 
 
Hlasování č. 151: pro-7, proti-0, zdržel se-0 



 
  
3) Rozpočtové opatření č. 6 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č. 6 , kde dochází k přesunu 
rozpočtových prostředků v rámci kapitol  beze změny rozpočtu.na obou stranách účtu. 
                              
. Usnesení č. 152 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6, tak jak bylo navrženo.  
 
Hlasování č.152 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 

4) Výsledky inventur za rok 2009 
Starosta seznámil zastupitele s výsledky inventury majetku obce v roce 2009. 
   
 Usnesení č.153 
Zastupitelstvo obce souhlasí  s výsledkem provedené inventury za rok 2009. 
 
Hlasování č.153 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
       
 

5) Diskuse 
 
V rámci diskuse byly upřesněny organizační záležitosti týkající se pořádání obecního 
plesu .Dále byla projednána úprava topení v I.patře K.D. tak aby nebylo nutné vytápět 
celý objekt.Úprava bude spočívat v pořízení el.přímotopného systému. 

 
 

Ve 20.15 hod. starosta po projednání všech bodu ukončil zasedání. 
 
 
 
V Senoradech 20.1.2010 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 
 
 


