
Zápis 
 

o průběhu 25. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 11.6.2010 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil dvacáté páté 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  
                Trávníček Antonín,  Jan Chaloupka, Kristýna Rosa de Pauli  
 
Omluveni: Zelníčková J., Koníček Aleš 
 
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 
čtvrtého zasedání zastupitelstva obce. Horký D. a  Trávníček A., kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 164 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu dvacátého pátého zasedání 
zastupitelstva obce D.Horkého  a A. Trávníčka. 
 
Hlasování č.164 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.165 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 
2)  Žádost o přijetí na VPP (Malá V., Zedník F.) 
3)  Rozpočtové opatření č.1 
4)  Závěrečný účet obce za rok 2009 
5)  Výběrové řízení  
6)  Elektrifikace chatové oblasti  
7) Diskuse   

 
 
Hlasování č.165 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 

  
2) Žádost o přijetí na veřejně prospěšné práce 
Starosta obce předložil k projednání dvě žádosti o přijetí do zaměstnání na uvolněné místo po 
p. Adamové Květě, která odešla do starobního důchodu. Jedná se o pracovníky vedené na 
Úřadu práce – Věra Malá a František Zedník.  
 
 
 Usnesení č. 166 



 Zastupitelstvo obce schválilo k přijetí do zaměstnání na VPP na dobu určitou paní Malou 
Věru, Senorady 154 s nástupem 1.7.2011 do 31.10.2011 
 
Hlasování č. 166: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
  
3) Rozpočtové opatření č. 1 

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření, kde příjmy jsou 35.300,- Kč – dotace na 
volby, příjmy z prodeje popelnic, příjem za vodu a výdaje jsou 37.600,- Kč –nákup popelnic, 
volby, odměna hasiči 
                              
. Usnesení č. 167 
Zastupitelstvo schvaluje  návrh rozpočtového opatření č. 1 tak , jak byl předložen.  
 
Hlasování č.167 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 

4) Závěrečný účet obce za rok 2009 
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2009. 
   
 Usnesení č.168 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu závěrečného účtu obce za rok 2009 
 
Hlasování č.168 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
      5)   Výběrové řízení 
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem výběrového řízení na vybudování parkoviště u 
řadových domků a místní komunikace u Pruškových. 
 
 
Usnesení č.169 
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledky a pověřuje starosty  k uzavření smlouvy s vítězem 
výběrového řízení ing. Kudláčem Pavlem, Mohelno 480. 
 
Hlasování č.169 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 

6) Elektrifikace chatové oblasti 
Starosta podal přítomným informaci o plánované elektrifikaci rekreačních objektů v chatové  
oblasti řeky Oslavky. Obec poslala žádost na E.ON na celkem 89 odběrných míst.  
 
Usnesení č. 170 
Zastupitelstvo souhlasí, aby obec zastřešovala tuto investiční akci bez vlastního finančního 
podílu. 

 
Hlasování č. 170: pro-7, proti-0, zdržel se  
 
7)Diskuse 
V rámci diskuse proběhla informace o pokračování tradice hodů v obci. Obec bezplatně 
pronajme  stárkovým sál k přípravám této akce. 
Byla projednána teoretická možnost investice do fotovoltaické elektrárny na střeše kulturního 
domu. 



 
 
 

 
Ve 20.00 hod. starosta po projednání všech bodů, ukončil zasedání. 
 
 
 
V Senoradech 17.6.2010 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 
 
 


