
Zápis 
 

o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 11.2.2011 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil čtvrté 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Matoušek Jan, Horký David, Malý Aleš,  
                Frolcová Dagmar, Koníček Aleš,Chaloupková Anna  
 
Omluveni: Jašek Pavel  
 
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  čtvrtého 
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Koníček A . a Frolcová D., kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č.28  
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu čtvrtého zasedání zastupitelstva 
obce Koníčka Aleše a Dagmar Frolcovou. 
 
Hlasování č.28 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 
2)  Žádost o příspěvek na činnost 
3)  Zřízení pracovních míst pro VPP 
4)  Ceny za svoz a likvidaci odpadů 
5)  Žádost o odprodej pozemku (Tomek,Pruška,Křivánek,Matoušek J.) 
6)  Schválení rozpočtu na rok 2011 
7)  Úprava platů zastupitelů 
8)  Schválení inventur za rok 2010 
9)  Žádost o snížení obrubníků – Bureš Dalibor, Senorady 123 
10)  Příspěvky – ZŠ Mohelno, včelaři Ivančice, LSPP Ivančice 
11)  Rozpočt.opatření č. 7 z r.2010   
12) Diskuse 
 

Usnesení č.29 
 
Hlasování č.29 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

  
2) Žádost o příspěvek na činnost 



O příspěvek na činnost si podaly žádost organizace působící v obci a to TJ Sokol , Myslivecké 
sdružení, Sbor dobrovolných hasičů a Svaz rybářů.  
 
 
 Usnesení č. 30 
 Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek těmto organizacím na jejich činnost pro rok 2011 a 
to ve výši: TJ Sokol – 20.000,- Kč, Myslivecké sdružení – 10.000,- Kč, Sbor dobrovolných 
hasičů – 10.000,- Kč a rybáři – 10.000,- Kč. 
 
Hlasování č.30 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
  
3) Zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce 

Starosta předložil zastupitelům návrh na zřízení čtyř pracovních míst pro práci v obci, kdy 
Obec bude dostávat na tyto pracovníky dotaci z Úřadu práce. 
                              
. Usnesení č. 31 
Zastupitelstvo schvaluje čtyři místa pro veřejně prospěšné práce v obci s nástupem od 
1.dubna .  
 
Hlasování č.31 : pro-7, proti-1, zdržel se-1 
 

4)  Poplatek za svoz a likvidaci odpadů 
Starosta seznámil zastupitele s placením poplatků za svoz odpadu od obyvatel na rok 2011. 
Poplatek zůstává ve stejné výši, která je stanovena ve vyhlášce o odpadech. To je základní 
poplatek 450,- Kč,  na dítě 350,- Kč a dojíždějící 1x týdně sleva 350,- Kč 
   
 Usnesení č.32 
Zastupitelstvo obce souhlasí s výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
 
Hlasování č.32 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
      5)   Žádost o odprodej pozemku – Tomek Jiří, Pruška Marek, Matoušek Jan,    
Křivánek 
1)zastupitelstvo obce projednalo žádosti o odprodej pozemků: Křivánek Jiří, Brno,Vlnitá 518 
jedná se o zahradu nad domem p.č.4384 o výměře 850 m2. 
2) Pruška Marek žádá o koupi pozemku souběžné vedle svého domu a zahrady 
  a současně i plochu za potokem, jedná se o parcelu 4607 o výměře 2327 m2 a parcelu č.  
Tomek Jiří žádá o odkup pozemku 4445/13 vedle své zemědělské činnosti. 
4) Matoušek Jan Senorady č. 33 žádá odkoupit pozemek před svým domem č.p. 33 . Jedná se 
o parcelu č.  
 
Usnesení č.33 
1 )Zastupitelstvo obce po vyvěšení záměru prodat pozemek p.č.4384 (23.11.2010-10.12.2010) 
schválilo tento prodej pozemku  panu Křivánkovi, Brno,Vlnitá 518. 
2) Zastupitelstvo schválilo  záměr prodat pozemek p.č. 4607 o výměře 2327, pozemek za 
potokem p.č.       schválen k prodeji nebyl.  
3) Při kontrole čísla pozemku 4445/13 bylo zjištěno, že tento pozemek není v majetku obce  . 
    Proto nemůže  být odprodána jeho část. 
4) ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 



 
 
 
Hlasování č.33 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 

6) Schválení rozpočtu na rok 2011 
 

Po zveřejnění návrhu rozpočtu (20.1.-10.2.2011) byl rozpočet schválen jako přebytkový –  
příjmy ve výši 3.863.100 Kč a výdaje 3.466.100 Kč. 
 
 
Usnesení č. 34 
Zastupitelstvo obce schválilo navržený rozpočet obce na rok 2011. 
 
Hlasování č.34 : pro-8 proti-0, zdržel se –0 
 

7) Změna odměňování zastupitelů od 1.1.2011 
 
V rámci úpravy platů (novela nařízení vlády č.381/2010 Sb.) se změnilo od 1.1.2011 
odměňování některých zastupitelů a to takto: Frolcová D. , Jašek P., Malý A., Matoušek J, 
- odměna 542,- Kč, Chaloupková A. – 437,- Kč, Horký D., Koníček A. – 836,- Kč. 

 
Usnesení č. 35 
Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn jmenovaným zastupitelům. 
 
Hlasování č.35 : pro-8 proti-0, zdržel se –0 

 
 
8) Schválení invetury za rok 2010 

Inventarizace veškerého majetku byla provedena v době od 10.12.2010 do 31.1.2011 členy 
zastupitelstva. Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky invetur. 
 
Usnesení č. 36 
Zastupitelstvo obce schválilo výsledky inventury majetku obce za rok 2010 
 
Hlasování č.36 : pro-8 proti-0, zdržel se –0 
 

9) Žádost o snížení obrubníků 
Pan Bureš Dalibor, Senorady č. 123 žádá zastupitelstvo o povolení ke snížení (seříznutí) 
obrubníků u obecní komunikace. Zvýšený obrubník  tak brání k parkování vozidla před 
domem.  
 
Usnesení č.37 
Zastupitelstvo souhlasí s provedením seříznutí obrubníků na nové komunikaci v Lohu. Pokud 
by došlo k prokazatelnému poškození navazující komunikace, její opravu provede žadatel na 
vlastní náklady. 
 
Hlasování č.37: pro – 8, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Příspěvky  - ZŠ Mohelno, včelaři Ivančice LSPP Ivančice 



 
1. Základní škola Mohelno žádá o poskytnutí příspěvku na dětský karneval. 
2. Organizace včelařů Ivančice žádá o poskytnutí příspěvku na reklamu. 
3. Město Ivančice žádá obec o stanovisko k zajištění a fungování LSPP v Ivančicích. 

 
Usnesení č.: 38 
Zastupitelstvo obce v případě potřeby finančního zajištění lékařské služby první pomoci 
v Nemocnici Ivančice souhlasí s výší příspěvku, který připadá na obec Senorady dle výpočtu 
předloženým Městem Ivančice. (výše příspěvku je 9.502,- Kč pro rok 2011) 
 
Hlasování č.38: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Rozpočtové opatření č. 7 
 
Starosta předložil zastupitelům ke schválení R.O.č 7 z prosince 2010. V příjmech se jedná o 
prodej dřeva, pronájem pozemku AGRO Mohelno a daňový příjem od státu. Ve výdajích se 
upravuje rozpočet na silnice, stavba parkoviště, práce na vodárně, mikuláš pro děti. Výše 
částek je uvedena v příloze rozpočt.opatření č.7 
 
Usnesení č.39 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7 
 
Hlasování č.39: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 

12) Diskuse 
Starosta přečetl zprávu lesního hospodáře o hospodaření v obecních lesích za rok 2010. 
Dále seznámil přítomné s výhledovými pracemi asi rok 2013 – rekonstrukce venkovní sítě 
NN. Nová venkovní síť bude provedena na nových sloupech venkovním kabelem NN. Je 
proto nutné rezervovat finanční prostředky na veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci, které 
se zavěsí na nové sloupy. 
Dále sdělil, že od roku 2011 je v plném provozu regionální senátorská kancelář v Rosicích 
senátora  prof.MUDr. Jana Žaloudíka. Bližší informace jsou na stránkách obce. 
Pí Chaloupková se dotazovala  získání dotací na pořádání hodů a na opravu kapličky. 
Je potřeba prořezat suché větve u líp v části Vývoz.  
 
 
 
Ve 20.45 hod. starosta po projednání všech bodů, ukončil zasedání. 
 
 
 
V Senoradech 17.2.2011 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 



 
 


