
Zápis 
 

o průběhu 21. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 22. 4. 2021 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 21. 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 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
Přítomni: Dana Prušková, Aleš Malý, Kamil Hošek, Martin Došek, Dagmar Frolcová, Pavel 
Vaníček, Eva Koníčková, Michaela Pařilová, Oldřich Krištof 
Omluveni: 0 
Usnesení č.274/21  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
Hlasování: pro-9, 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 21. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli P.Vaníček a M.Došek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.275/21 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  P.Vaníčka  a M.Doška.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-1 
 
Usnesení č.276/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
3) Směna části pozemku p.č.3578/3,ost.pl.11 m2 za část pozemku p.č.4624,ost.pl.37 m2  
4) Informace k úvěrové smlouvě 
5) Kanalizace a ČOV- informace 
6) Strategický rozvojový dokument 
7) Rozpočtové opatření č.1 
8) Žádost o pokračování podpory Linka bezpečí, z.s. 
9) Žádost o finanční podporu Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích  
10) Žádost o finanční podporu dalšího provozování prodejny potravin v obci 
11) Zpráva z pečovatelské služby 
12) Diskuse  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – plánovaná výstavba kabelové přípojky NN k rodinnému domu, umístění 
je plánováno do země, bude provedeno protlakem  na pozemku p.č. 3578/3. 
Usnesení č.277/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. JI-001040020202/001-DURP. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně ve výši 1000,- 
Kč.  



Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Směna části pozemku p.č. 3578/3,ost.pl.11m2 za část pozemku p.č.4624,ost.pl.,37m2 
Předsedající seznámila přítomné se záměrem směnit část pozemku p.č. 3578/3 ,ostatní plocha, 
o výměře 11m2 za část pozemku p.č.4624, ostatní plocha o výměře 37 m2 zveřejněném na 
úřední desce od 18.2.2021 do 8.3.2021, kdy jediným zájemcem o směnu zůstává pan J. Š. 
Usnesení č.278/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnit část pozemku p.č. 3578/3, ostatní plocha o výměře 11 
m2 za část pozemku p.č.4624, ostatní plocha o celkové výměře  37 m2 se zájemcem panem J. 
Š. Cena je stanovena znaleckým posudkem na 100,- Kč/m2. Doplatek rozdílu výměr bude 
uhrazen při podpisu směnné smlouvy.  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Informace k úvěrové smlouvě 
Předsedající informovala přítomné, že v návaznosti na usnesení č.232/20 přijatém na 18. 
zasedání zastupitelstva obce Senorady konaném dne 15.10.2020, kterým zastupitelstvo 
schválilo úvěr od Komerční banky registrační číslo 99027018568 a předloženou smlouvu o 
úvěru, je nutné pro účely prokázání schválení úvěru zrekapitulovat základní parametry 
schváleného úvěru.  
Usnesení č.279/21  
Zastupitelstvo obce tímto potvrzuje, že dne 15.10.2020 schválilo přijetí investičního úvěru 
v celkové výši 25.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. za účelem financování investiční 
akce dle stavebního povolení a dotace od SFŽP ČR „Senorady-splašková kanalizace a ČOV“, 
s možností čerpání nejpozději do 31.5.2022, měsíčním splácením od 30.06.2022 a poslední 
splátkou ke dni 30.09.2035, s úrokovou sazbou 1,28 % p.a. platnou do 29.9.2025. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Výstavba kanalizace a ČOV  
Předsedající seznámila přítomné s pokračováním stavebních prací na výstavbě kanalizace a 
ČOV. S tím souvisejí chodníky, obruby, odvodnění na stoce A1- řeší se možnost odvodnění a 
cenová kalkulace. Dále byly osloveny firmy na drobné výkopové práce, kontakty budou 
distribuovány obvyklou cestou k občanům. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
6) Strategický rozvojový dokument 
Předsedající informovala zastupitele o nutnosti aktualizovat stávající dokument a to ve 
spolupráci s Mikroregionem Ivančicko. Z tohoto důvodu je třeba jmenovat pracovní skupinu, 
která se bude zabývat místními poměry. V souvislosti se zpracováním bude mezi občany 
distribuován dotazník. 
Usnesení č.280/21 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro aktualizaci strategického 
rozvojového dokumentu pro obec Senorady ve složení M.Došek, A.Malý, P.Vaníček. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0.  
 
7) Rozpočtové opatření č.1 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č.1, kde příjmy jsou 72.800,-Kč 
(DPPO, prodej pozemků, dotace na VPP, úroky z účtu) a výdaje 37.700,- Kč (dohoda o PP,  
software, DPPO). Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
8) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Linky bezpečí o finanční podporu na provoz 
dětské krizové linky. 



Usnesení č.281/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Senorady a Linkou bezpečí 
z.s. na poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč. 
Hlasování:: pro-7, proti-2, zdržel se-0 
 
9) Žádost o finanční podporu Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích o finanční 
podporu na činnost „naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici Ivančice“. 
Usnesení č.282/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít darovací smlouvu mezi obcí Senorady a Sborem Jednoty 
bratrské v Ivančicích na poskytnutí daru ve výši 2.000,- Kč. 
Hlasování: pro-6, proti-1, zdržel se-2 
 
10) Žádost o finanční podporu dalšího provozování prodejny potravin v obci 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí paní M. P. (provozovatel prodejny potravin) o 
poskytnutí finanční podpory za účelem dalšího provozování prodejny potravin v obci. 
Zastupitelstvo po diskusi došlo k závěru, že předložené účetní doklady jsou nedostatečné a 
bude nutné dále s provozovatelem jednat. Navrhuje využít možnosti požádat o dotaci za 
účelem podpory provozu prodejny. Čerpání v letošním roce již bohužel není možné, žádali 
bychom v příštím roce. 
 
11) Pečovatelská služba - informace 
Předsedající seznámila přítomné se souhrnnou zprávou o spolufinancování pečovatelské 
služby ve správním obvodu Ivančice za rok 2020. Obec Senorady poskytla Městu Ivančice na 
zajištění pečovatelské služby finanční příspěvek ve výši 12.518,- Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
12) Diskuse 
- starostka seznámila přítomné se žádostí o koupi pozemku p. č. 5447/1, v souvislosti 
s plánovanou změnou územního plánu, která se tohoto pozemku dotkne, je navrženo řešení 
žádosti odložit 
- zastupitelé byli seznámeni s průběhem činností ve věci zpracování pasportu dopravního 
značení 
- dobrovolníci v obci plánují vyhotovit naučnou stezku pro rodiny s dětmi, která by mohla 
nahradit zrušenou akci „dětský den“, stezka by mohla sloužit celoročně 
 
V Senoradech  27.4. 2021 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Pavel Vaníček 
 
             Martin Došek 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková, DiS 
                                                                                                                   starostka                                                            


