
Zápis 
 

o průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 

konaného dne 6.9.2013 v kanceláři obecního úřadu 

 

Starosta zahájil devatenácté 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 Vladimír, Chaloupková Anna, Frolcová Dagmar,Horký David, Matoušek 

Jan,Koníček Aleš, Adamová Květa  , Malý Aleš. 

Omluveni: Pavel Jašek 

 

Zapisovatel: Jitka Adamová 

 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu devatenáctého 

zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Matoušek Jan a Frolcová Dagmar, kteří vyslovili 

souhlas. 

 

Usnesení č. 149 

Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu devatenáctého zasedání 

zastupitelstva obce p.Matouška a p. Frolcovou 

. 

Hlasování č.149 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

Usnesení č.150 

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod 

2)  Rozpočtové opatření č.2 

3)  Návrh kupní smlouvy – Rejthar Jaromír, Nová Ves 

4)  Žádost o finanční příspěvek –  senoradští farníci,   

5)  Žádost o finanční příspěvek – o.s.Babybox 

6)  Dětské a víceúčelové hřiště - informace 

7)  Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3578/3 – Coufal Richard 

8)  Žádost o finanční příspěvek – škola Mohelno 

9)  Diskuse 

 

Hlasování č.150: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

  

2) Rozpočtové opatření č. 2 

Starosta předložil dodatečně  ke schválení rozpočtové opatření č. 2, jež obsahuje nákup 

zametacího stroje a příslušenství ve výši 55.000,- Kč, na které bude poskytnuta dotace od 

sdružení obcí Energoregion 2020.    

    

Usnesení č. 151 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2  



Hlasování č.151: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

   

  3)  Návrh kupní smlouvy - prodej pozemku Rejthar Jaromír, Nová Ves 

Starosta seznámil zastupitele s návrhem kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č.3578/29 

ost.plocha o výměře 207 m2. (vedle obchodu - část k rybníku).  

 

Usnesení č.152 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku  p.č. 3578/29 (207 m2,ostatní plocha) 

p. Jaromíru Rejtharovi,Nová Ves č.p.231 a stanovuje kupní cenu ve výši 100,-- Kč / m2. 

Hlasování č.152: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

      

4) Žádost o finanční příspěvek – senoradští farníci 

Starosta seznámil přítomné se žádostí farníků  naší obce o finanční příspěvek na farní den, 

který se bude konat  v Mohelně. Případný finanční příspěvek bude sloužit k zajištění občer- 

stvení pro návštěvníky akce. Navržená částka činí 2.000 Kč. 

 

Usnesení č.153 

Zastupitelstvo souhlasí s částkou 2.000,-- Kč jako finanční dar  pro farníky naší obce, 

účastnících se farního dne v Mohelně. 

Hlasování č.153: pro-7, proti-1, zdržel se-0 

 

5) Žádost o finanční příspěvek na babybox 

Starosta seznámil zastupitele se žádostí Občanského sdružení „Babybox“ o finanční dar na 

podporu nezbytného servisu dosud zřízených baby boxů. Navržená částka – 2.000 Kč. 

 

Usnesení č.154 
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar na provoz baby boxů ve výši 2.000,- Kč 

Hlasování č.154: pro-5, proti-1, zdržel se-2 

 

6) Dětské a víceúčelové hřiště - informace 

Starosta informoval zastupitele o dalším postupu při budování dětského hřiště. Zástupci TJ 

Sokol Senorady opakovaně potvrdili souhlas se stavbou na pozemku p.č.4313.  

V případě ,že obec bude nápomocna s vybudováním parkoviště, je možno uvažovat i o 

bezúplatném převodu převážné části parcely p.č.4313 do majetku obce.  

 

7) Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3578/3 – Coufal Richard 

Starosta předložil zastupitelům žádost chalupáře p.Richarda Coufala o odprodej části 

pozemku p.č.3578/3 za účelem vybudování studny. Žadatel předložil několik verzí 

vytýčení pozemku. 

O.Z. souhlasí s odprodejem části pozemku, je však třeba upřesnit hranice případné, 

prodávané parcely(zaměření, rozdělení pozemku p.č.3578/3 apod.). 

 

Usnesení č.155 

Zastupitelstvo rozhodlo o záměru na odprodej části pozemku p.č.3578/3 t.č. v majetku obce. 

Hlasování č.155: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

 

8) Žádost o finanční příspěvek – škola Mohelno 

Paní Frolcová přednesla Z.O. žádost o finanční příspěvek na sportovní den pořádaný 

ZŠ Mohelno, kterou navštěvují i děti z naší obce. Navržená částka 2.000,- Kč byla 



schválena, stejně jako předběžný termín konání Školního plesu v našem kulturním domě, 

v termínu 24.1.2014. 

 

Usnesení č.156 

Zastupitelstvo souhlasí s částkou 2.000,-- Kč na sportovní den pořádaný ZŠ v Mohelně. 

Hlasování č.156: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

 

 

9)Diskuse 
Starosta podal zastupitelům informaci o odbourání nadstřešní části komína u domu č.p.38., 

takže již nehrozí jeho zhroucení a ohrožení zdraví kolemjdoucích. 

Pavel Jašek seznámil členy zastupitelstva se situací kolem dotací na výsadbu stromořadí 

poskytovanou fi.ČEZ. V letošním roce je již částka určená na tyto akce vyčerpána, program 

však bude  pokračovat i v příštím roce. 

 

 

 

 

Starosta obce, po projednání všech bodů programu, ukončil jednání ve 20.45 hod. 

 

V Senoradech  6.9.2013 

 

 

Zapsal:  Adamová Jitka 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 

 

 

 


