
Zápis 
 

o průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 15.4.2011 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Matoušek Jan, Horký David, Malý Aleš,  
                Frolcová Dagmar, Pavel Jašek,Chaloupková Anna  
 
Omluveni: 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  pátého 
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Horký D. a Matoušek J., kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 40 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu pátého zasedání zastupitelstva obce 
Davida Horkého a Jana Matouška. 
 
Hlasování č.40 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.41 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 
2)  Zřízení mateřské školy 
3)  Informace – exekuce Kocáb, Kazda 
4)  Oprava křížku na Konci 
5)  Pronájem pozemku – bývalá školka (Matoušková) 
6)  Prodej pozemku – Pruška Marek  
7)  Čištění potoka přes obec 
8)  Diskuse 

 
Hlasování č.41 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

  
2) Zřízení mateřské školy 
  
Zastupitelstvu byla předložena žádost maminek malých dětí na znovuzřízení mateřské školy 
v obci. Jelikož je to akce týkající se delšího časového období a vysokých finančních nákladů 
je třeba zvážit veškeré okolnosti a skutečnosti na provozování mateřské školy. 
  
 
 



 Usnesení č. 42 
 Zastupitelstvo obce schvaluje tento návrh a ukládá starostovi , aby zjistil podmínky pro 
otevření mateřské školy v Senoradech a na příštím zasedání podal konkrétní informace. 
 
Hlasování č.42 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
  
3)Dražební vyhlášky – Kocáb, Kazda 

Starosta informoval zastupitele o provedení dražby nemovitostí  č. p. 6pana Kocába Jaroslava 
a  Antonína Kazda č.p. 18. Obecní úřad usnesení o dražebním jednání zveřejnil na úřední 
desce.  
                             
Zastupitelstvo  přijalo informaci k dražební vyhlášce . Dražební jednání se koná 20.4.2011 
v kanceláři Exekutorského úřadu v Třebíči na ul. Bráfova 53 a druhé 24.5.2011 tamtéž. 
 
 

4)  Oprava křížku u kaštanu 
Starosta seznámil zastupitele s návrhem opravit křížek stojící pod kaštanem na Konci v obci, 
jelikož je již ve velmi špatném stavu.  
   
 Usnesení č.43 
Zastupitelstvo obce souhlasí  s touto opravou . Matoušek Jan a paní Adamová Květa zjistí 
vhodné dodavatele s cenovou nabídkou na opravu. 
 
Hlasování č.43 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 

5)Pronájem pozemku – bývalá školka (Matoušková Miroslava) 
Obec užívá pozemek ve zjednodušené evidenci GP č. 5321 patřící majitelce Miroslavě 
Matouškové, Senorady 33. Obec měla zájem tento pozemek odkoupit za 10,-/m2, s tím 
majitelka nesouhlasí a nabízí nájem ve výši 2.000,- Kč ročně. 
 
Usnesení č.44 
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem uzavřít nájemní smlouvu s paní Matouškovou Miroslavou, 
Senorady 33 na pozemek č. 5321 za uvedenou cenu 2.000,- Kč ročně.  
 
Hlasování č.44 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 

6) Prodej pozemku – Pruška Marek 
 

Po zveřejnění záměru č.j.11/2011( V-18.2., S 7.3.2011) prodat pozemek p.č. 4607 je tento 
pozemek určen k prodeji. 
 
Usnesení č. 45 
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku  p.č. 4607 o výměře 2327 m2 panu Markovi 
Pruškovi, Senorady 98. Jedná se  o přilehlou cestu podél jeho domu a zahrady. 
 
Hlasování č.45 : pro-8 proti-0, zdržel se –0 
 
 

7) Čištění potoka přes obec 



 
Starosta seznámil přítomné se situací k projektu čištění Senoradského potoka . Lesy ČR 
zpracovávají projekt na čištění potoka v obci.  
 
Usnesení č. 46 
Obec souhlasí s tím, že uložení sedimentů z potoka  bude na skládce na pozemcích obce bez 
poplatku. 
 
Hlasování č.46 : pro-8 proti-0, zdržel se –0 
 

8) Diskuse 
 

Starosta doplnil informaci k zajištění lékařské služby první pomoci v Nemocnici Ivančice. Ta 
bude fungovat nadále jako dosud, zatím bez finančního přispění okolních obcí. 
 
Starosta obce,po projednání všech bodů programu,ukončil jednání ve 20.50 hod. 
 
 
 
 
 
V Senoradech 21.4.2011 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 
 
 


