
Zápis 
 

o průběhu 12. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 12.12. 2019 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 12. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 18.30 hodin a přivítala 
přítomné. 
 
1)Technický bod 
Starostka (předsedající) konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na 
úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a 
dále konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Malý Aleš, Pařilová Michaela, Frolcová Dagmar, Vaníček Pavel,  
Hošek Kamil, Koníčková Eva  
Omluveni: Krištof Oldřich, Došek Martin 
Usnesení č.146/19  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
Starostka (předsedající) konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je 
vyložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Pavel Vaníček a Eva Koníčková, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.147/19 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. P.Vaníčka  a p. E.Koníčkovou. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.148/19 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
3) Rozpočet obce na rok 2020   
4) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023  
5) Smlouva na svoz a likvidaci použitého kuchyňského oleje 
6) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON – Vodafone kabelová síť NN 
7) Žádost o finanční podporu ZŠ Mohelno 
8) Žádost o finanční podporu MS Senorady  
9) Žádost o finanční podporu TJ Sokol Senorady 
10) Žádost o finanční podporu farnost Mohelno 
11) Žádost o finanční podporu Jednota bratrská 
12) Žádost o finanční podporu včelaři Mohelno 
13) Žádost o odkoupení obecních pozemků 
14) Žádost o zvýšení roční odměny Odborného lesního hospodáře 
15) Smlouva o investičních službách 
16) Pečovatelská služba – návrh financování, smlouva 
17) Příkaz k inventarizaci majetku 
18) Rozpočtové opatření č.10 
19) Novela nařízení vlády č.318/2017 Sb. odměňování členů zastupitelstva 
20) Žádost o pronájem KD 



21) Diskuse 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
2) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů  
Předsedající informovala přítomné o novelizaci zákona o místních poplatcích. Z toho důvodu 
je nutné přijmout novou vyhlášku na poplatky ze psů, kde budou zohledněny všechny změny, 
které vznikly novelizací zákona o místních poplatcích. 
Usnesení č.149/19 
Zastupitelstvo obce tímto usnesením přijímá Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
ze psů č. 2/2019 a současně tímto usnesením ruší stávající vyhlášku č. 1/2002 o místních 
poplatcích. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Rozpočet obce na rok 2020 
Předsedající informovala přítomné o návrhu rozpočtu na rok 2020, který byl zveřejněn na 
úřední desce od 18.11.2019 do 12.12.2019.  
Usnesení č.150/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2020. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-
2023, který byl zveřejněn na úřední desce od 18.11.2019 do 12.12.2019 
Usnesení č.151/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na období 2021-2023. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Smlouva na svoz a likvidaci použitého kuchyňského oleje 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem smlouvy na svoz a likvidaci použitého 
kuchyňského oleje firmou Fritex, s.r.o. Vladislav. Cena výkupu za l kg čistého oleje je 
navržena na l,- Kč, tato cena je standartní pro obce. Nádoba na tento odpad nám bude 
zapůjčena bezplatně odběratelem. Sběrné místo KD – přízemí. 
Usnesení č.152/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu na svoz a likvidaci použitého 
kuchyňského oleje s firmou Fritex s.r.o. Vladislav a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Smlouva o zřízení věcného břemene E.ON – Vodafone kabelová síť NN 
Předsedající informovala přítomné o smlouvě o zřízení věcného břemene č.JI-
014330055514/001 na pozemku p.č.4528 za účelem stavby: Senorady-Vodafone: kabelová síť 
NN. 
Usneseníč.153/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce pro 
stavbu Vodafone kabelová síť za úplatu l.000,- Kč. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Žádost o finanční podporu ZŠ Mohelno 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Základní školy Mohelno o finanční příspěvek na 
činnost školy v roce 2020. 



 
Usnesení č.154/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč na činnost Základní školy 
Mohelno pro rok 2020.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
8) Žádost o finanční podporu MS Senorady 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Senorady o finanční 
příspěvek na nákup krmiva pro zvěř. 
Usnesení č.155/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč  Mysliveckému spolku 
Senorady na nákup krmiva pro zvěř v roce 2020.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Žádost o finanční podporu TJ Sokol Senorady 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí TJ Sokol Senorady o finanční příspěvek na provoz 
a činnost fotbalového klubu. 
Usnesení č.156/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 100.000,- Kč TJ Sokol Senorady na provoz 
a činnost v roce 2020.   
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-1 
 
10) Žádost o finanční podporu farnost Mohelno 
 Předsedající seznámila přítomné se žádostí Římskokatolické farnosti Mohelno o poskytnutí 
finanční podpory na akce pořádané v roce 2020. 
Usnesení č.157/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč farnosti Mohelno na rok 2020. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Finanční podpora Jednota bratrská Ivančice. 
Předsedající seznámila přítomné s možností poskytnout finanční příspěvek v roce 2020 
Jednotě bratrské Ivančice, která bývá pravidelným žadatelem o příspěvek 
Usneseni č.158/19 
Zastupitelstvo obce navrhuje neposkytnout finanční příspěvek v roce 2020 Jednotě bratrské 
Ivančice. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
12) Žádost o finanční podporu včelaři Mohelno 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Českého svazu včelařů Mohelno o poskytnutí 
finančního příspěvku na zakoupení léčiv a činnost ZO v roce 2020. 
Usnesení č.159/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 3000,- Kč Českému svazu včelařů 
Mohelno pro rok 2020. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
13) Žádost o odkoupení obecních pozemků 
Předsedající informovala přítomné se žádostí pana H. A. o odkoupení pozemků, které sousedí 
s jeho pozemky, z důvodu příjezdové cesty k zemědělské budově. Jedná se o tyto pozemky 
p.č.4445/29, 4445/28, 4445/27, 4445/12, 4527/2, 4450/3, 4526/2, 5600. 
 



Usnesení č.160/19 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o záměru prodeje pozemků p.č.4445/28 o výměře 1605 m2 a 
p.č.4445/29 o výměře 717 m2 a navrhuje záměr směnit pozemek p.č.5600 o výměře 772 m2 
za pozemek p.č.1600 o výměře 1071 m2. Ostatní pozemky byly doporučeny neprodávat. 
Hlasování: pro-7,proti-0, zdržel se-0 
 
14) Žádost o zvýšení roční odměny Odborného lesního hospodáře 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí lesního odborného hospodáře o navýšení 
příspěvku na činnost. V současné době je vyplácen příspěvek na základě smlouvy ze dne 
1.1.2001 ve výši 10.000,- Kč. Pan M. zdůvodňuje svůj požadavek vyššími provozními 
náklady na výkon funkce OLH, nárůst objemu prací vlivem kalamitní situace, valorizace. 
Stanovená částka zohledňuje počet hektarů lesní půdy. 
Usnesení č.161/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení roční odměny Odborného lesního hospodáře na 
částku 22.500,- Kč. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
15) Smlouva o investičních službách 
Předsedající informovala přítomné o jednání se zástupcem ČSOB o možném zhodnocení 
volných finančních prostředků. Jedná se o fond s produktovým skóre „velmi opatrný“. 
Usnesení č.162/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje otevření účtu u ČSOB, uzavření smlouvy na produkt ČSOB – 
Likvidní dluhopis 6M 2022 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Investovaná částka 
bude ve výši 15 mil. Kč. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
16) Pečovatelská služba – návrh financování, smlouva 
Předsedající seznámila přítomné s novým způsobem spolufinancování pečovatelské služby ze 
strany obcí. Jedná se o model solidarity tj. z počtu obyvatel v jednotlivých obcích.  
Usnesení č.163/19 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem Dohody o ukončení smlouvy o 
zajištění výkonu pečovatelské služby městem Ivančice pro obec Senorady a o poskytování 
dotace městu Ivančice na zajištění výkonu pečovatelské služby. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.164/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na 
spolufinancování sociální služby – pečovatelské služby a pověřuje starostku obce jejím 
podpisem. 
Hlasování: pro -7, proti-0, zdržel se-0 
 
17) Příkaz k inventarizaci majetku 
Starostka obce vydala příkaz k inventarizaci majetku obce za rok 2019. Z řad zastupitelů byly 
jmenovány jednotlivé inventarizační komise ve složení:  
Hlavní inventarizační komise: Prušková D., Malý A.,                                                                                                                                                     
Komise č.1- majetek dl. hmotný a nehmotný: Došek M., Vaníček P., Pařilová M. 
Komise č.2- ostatní majetek: Koníčková E., Hošek K., Frolcová D. 
Zastupitelstvo bere na vědomí složení inventarizační komise. 
 
 
 



18) Rozpočtové opatření č. 10 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 10, kde příjmy jsou 112.400 Kč-
z toho dotace na lesy 92.800,- Kč, prodej pozemků 17.100,- Kč, pronájem KD 2.500,- Kč a 
výdaje 13.100,- Kč z toho svoz odpadu 10.000,- Kč, deratizace 3.100,- Kč. Zastupitelstvo 
obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 
 
19) Novela nařízení vlády č.318/2017 Sb. o odměňování členů zastupitelstva 
Předsedající seznámila přítomné s novelou nařízení vlády č.318/2017 Sb. o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, kde je navýšení odměn o 10 % s účinností od 
1. ledna 2020. Vzhledem k navyšujícím povinnostem plynoucím ze zastávané funkce 
navrhuje navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
Usnesení č.165/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn jednotlivých neuvolněných členů 
zastupitelstva obce dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. takto: místostarosta 15.000,- Kč, 
předseda výboru 1623,- Kč, člen výboru 1352,- Kč, řadový člen 812,- Kč. 
Hlasování:pro-7, proti-0, zdržel se-0 
Usnesení č.166/19 
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny za výkon funkce neuvolněné starostky dle 
novely nařízení vlády č.318/2017 Sb. na 27.000,- Kč. 
Hlasování:pro-6, proti-0, zdržel se-1 
 
20) Žádost o pronájem KD 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Školského spolku Mohelno o pronájem kulturního 
domu na konání společenského plesu, který se bude konat 24.1.2020. 
Usnesení č.167/2019 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem kulturního domu Školskému spolku Mohelno 
v termínu 24.1.2020. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
21) Diskuse 
- bylo zřízeno nové místo pro tříděný odpad v lokalitě „na konci“ – plasty, sklo 
- informace z valné hromady Mikroregionu Ivančicko ( projekt společný nákup odpadových 
nádob) 
- výsledky deratizace v obci 
- XX. Obecní ples – organizace, příprava 
 
 
 
V Senoradech  16. 12. 2019 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Pavel Vaníček 
 
             Eva Koníčková 
  
           
                                                                                                                  starostka                                                            


