
Zápis 
 

o průběhu 3.zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 10.12.2010 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil 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 Vladimír, Adamová Květoslava, Matoušek Jan, Horký David,  
                Frolcová Dagmar, Chaloupková Anna, Jašek Pavel  
 
Omluveni :Koníček Aleš, Malý Aleš 
 
Zapisovatelem byl jmenován Pavel Jašek . 
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 druhého 
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Adamová K. a  Horký D., kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č.22  
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu druhého zasedání zastupitelstva 
obce Květoslavu Adamovou a Davida Horkého. 
 
Hlasování č.22 : pro-6, proti-0, zdržel se-1 
 
Usnesení č.23 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 
2)  Rozpočtové opatření č.6 
3)  Pracovní projednání obsahu územního plánu  
4)  Rozpočtové provizorium na r.2011 
5)  Příkaz k inventarizaci majetku 
6)  Žádost o odprodej pozemků – chaty Tesla 
7) Diskuse 

 
Hlasování č.23 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 

  
2)  Rozpočtové opatření č.6 

Účetní obecního úřadu pí.Adamová předložila zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č.6. 
Byla navýšena příjmová strana rozpočtu o 46.000 Kč.  
 
 Usnesení č. 24 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření č.6 
 
Hlasování č.24 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 



  
3)  Pracovní projednání územního plánu 

Starosta předložil zastupitelům k pracovnímu projednání zpracovávaný územní plán 
obce.Zastupitelstvo bere na vědomí předložený návrh územního plánu s tím,že další 
možné připomínky mohou následovat po podrobnějším prostudování návrhu. 
                              
 
    4)  Rozpočtové provizorium na r.2011  
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového provizoria na rok 2011. Je sestavené jako 
vyrovnané, a to ve výši 500.000 Kč na obou stranách rozpočtu (příjmové i výdajové). Toto 
rozpočtové opatření bude platit do schválení řádného rozpočtu obce na  rok 2011. 
 
Usnesení č. 25 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 .  

 
Hlasování č.25: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
 
    5)  Příkaz k inventarizaci majetku za rok 2010 
Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku k 31.12.2010 a určil složení 
jednotlivých komisí.Inventura majetku bude provedena k 31.12.2010. 
 
 Usnesení č. 26 
 Zastupitelstvo obce schvaluje složení komisí i provedení inventur k 31.12.2010. 
 
Hlasování č.26: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
 
6) Žádost o odprodej pozemků – chaty Tesla 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost majitelů chat Tesla,na odprodej pozemků pod 
uvedenými chatami v rekreační oblasti údolí Oslavy. Po krátké diskusi byla žádost zamítnuta. 
 
Usnesení č. 27 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí  s prodejem pozemků pod chatami Tesla v rekreační oblasti 
údolí Oslavy.   
 
Hlasování č.27 : pro-0 proti-7, zdržel se –0 
 
 

7) Diskuse 
V rámci diskuse bylo překontrolováno plnění jednotlivých úkolů k zajištění zdárného  
průběhu obecního plesu.Byla zmíněna nutnost provedení protiskluzového nátěru schodů 
před vchodem do kulturního domu (zajištěním byl pověřen zastupitel Jan Matoušek)  
a také stálá instalace kontejneru na plasty ,který v obci dosud chybí(dohodnout s fi.  
SITA, zajišťující svoz komunálního odpadu v Senoradech) 
 
 
Ve 21.00 hod. starosta po projednání všech bodů, ukončil zasedání. 
 
 



 
V Senoradech 10.12.2010 
 
 
Zapsal: Pavel Jašek 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 
 
 


