
Zápis 
 

o průběhu 9. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 16.12.2011 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil deváté 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 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Matoušek Jan, Koníček Aleš 
                Frolcová Dagmar, Pavel Jašek, David Horký  
 
Omluveni: Adamová Květa,Chaloupková Anna,Malý 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 devátého 
zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli A.Koníček a P.Jašek, kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 73 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu devátého zasedání zastupitelstva 
obce Aleše Koníčka a Pavla Jaška. 
 
Hlasování č.73 : pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.74 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 
2)  Smlouva s E.ON – věcné břemeno (Jurka P.) 
3)  Příkaz k inventarizaci 
4)  Rozpočtové provizorium 
5)  Rozpočtový výhled 
6)  Prodej pozemku – vjezd č.p. 129 
7)  Rozpočtové opatření č.7 
8)  Diskuse – hřiště, mostek přes potok 

 
Hlasování č.74 : pro-6, proti-0, zdržel se-0 

  
2) Smlouva s E.ON – věcné břemeno 

Jedná se o smlouvu s E.ON na věcné břemeno č. 4311-198/002/11 – stavba realizovaná pod 
názve „Senorady,Jurka,přípojka do 50 m“. Jedná se o síť technického vybavení, která je 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
 
Usnesení č. 75 



Zastupitelstvo obce schvaluje  smlouvu č. 4311-198/002/11 s E.ON Distribuce, České 
Budějovice o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Jedná se o zatížení nemovitosti 
pozemku par.č.3578/3  -„ Senorady, Jurka, přípojka do 50m.“ Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně ve výši 1.000.- Kč.  
Hlasování č.75: pro-6, proti-o, zdržel se-0 
   
    3)  Příkaz k inventarizaci majetku za rok 2011 
Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku k 31.12.2011 a určil složení 
jednotlivých komisí.Inventura majetku bude provedena k 31.12.2011. 
                              
. Usnesení č. 76 
Zastupitelstvo obce schvaluje složení komisí i provedení inventur k 31.12.2011. 
Hlasování č.76 : pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
4)  Rozpočtové provizorium na r.2012  
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového provizoria na rok 2012. 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 2012. 
 
Usnesení č. 77 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 .  
Hlasování č.77: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
 

5) Rozpočtový výhled 2012-2014 
Starosta předložil zastupitelům vypracovaný rozpočtový výhled na léta 2012-2014 
   
 Usnesení č.78 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled 2012-2014. 
Hlasování č.78 : pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 

6)  Prodej pozemku – vjezd k vratům č.p. 129 
Po schválení záměru obce  prodat část pozemku  o výměře 30 m2  majiteli rodinného domku 
č.p. 129 (jedná se o vjezd  před vraty) Romanu Burešovi, zastupitelstvo navrhuje tento prodej 
části pozemku p.č. 3578/3 
 
Usnesení č.79 
Zastupitelstvo souhlasí  navrhovaný pozemek prodat. 
Hlasování č.79: pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 
      7) Rozpočtové opatření č.7 
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení rozp.opatření č. 7 – jedná se o příjem z Úřadu 
práce v částce 37.000,- Kč a ve výdajích je přeúčtování položky 5321 na žáky. 
 
Usnesení č. 80 
Zastupitelstvo schvaluje rozp.opatření č. 7, tak jak bylo navrženo. 
 
Hlasování č.80 : pro-6, proti-0, zdržel se-0 
 



                                                                                                                                                                               
8) Diskuse 
V diskusi bylo řešeno vybudování nového dětského hřiště. Pavel Jašek vypracuje návrh na 
nákup herních prvků,včetně předpokládaných nutných investic. 
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným rozpočtem od firmy Kudláč a firmy Baksay  na 
zhotovení nového mostku za humny. Obě firmy podaly návrhy s naprosto odlišným řešením. 
Proto budou dány zcela přesné požadavky ze strany obce a tyto firmy,společně se stavební 
fi.Hort,Vysoké Popovice budou vyzvány k podání nové nabídky. 
Dále byl určen termín obecního plesu (20.1.2012) a rozdány předběžné úkoly jednotlivým 
zastupitelům k zajištění zdárného průběhu plesu. 
 
Starosta obce,po projednání všech bodů programu,ukončil jednání ve 21.00 hod. 
 
 
 
 
 
 
V Senoradech 20.12.2011 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 
 
 


