
Zápis 
 

o průběhu 23. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 26. 8. 2021 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 23. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 17.00 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: Dana Prušková, Aleš Malý, Kamil Hošek, Martin Došek, Dagmar Frolcová, Pavel 
Vaníček, Oldřich Krištof 
Omluveni: Pařilová Michaela,Koníčková Eva 
Usnesení č.300/21  
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 23. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli D.Frolcová a Krištof Oldřich, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.301/21 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  D.Frolcovou  a O.Krištofa.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.302/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program: 
1) Technický bod 
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Změna č.1 ÚP 
3) Revitalizace obecní nádrže – výběr zhotovitele 
4) Rozpočtové opatření č.4 
5) Prodej pozemku p.č.4618/2, ost.plocha,výměra cca 119 m2 
6) Záměr prodeje části pozemku p.č.3578/2 o výměře cca 14 m2 
7) Poplatky za komunální odpad - informace 
8) Kanalizace a ČOV – informace, změnové listy 
9) Žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků-MAS Brána Brněnská, SFDI-informace 
10) Oprava účelových komunikací 
11) Diskuse 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Změna č.1 územního plánu 
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na projekt Změna č.1 územního plánu. Výše poskytované dotace činí 59.200,- Kč a bude 
poukázána po předložení závěrečné zprávy finančního vypořádání.   
Usnesení č.303/21 
Zastupitelstvo obce  Senorady schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na pořízení Změny č.1 územního plánu.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 



3) Revitalizace obecní nádrže – výběr zhotovitele 
Předsedající seznámila přítomné s výsledky hodnotící komise pro výběr zhotovitele. 
Hodnotící komise zasedala dne 26.8.2021 a posoudila doručené nabídky. 
Nabídka č.l – Mandygold stavby s.r.o., nabídka č.2- Diaferm s.r.o., nabídka č.3-Agromeli 
spol.s r.o., nabídka č.4 – Miloš Ryšavý, stavební firma s.r.o. Komise doporučuje ke schválení 
nabídku firmy Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., která splňuje podmínky 
stanovené v zadávací dokumentaci a kritérium nejnižší nabídkové ceny. 
Usnesení č.304/21 
Zastupitelstvo obce Senorady souhlasí s doporučením hodnotící komise a navrhuje podepsat 
smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, firmou Miloš Ryšavý, stavební firma s.r.o. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Rozpočtové opatření č.4 
Účetní obce informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č.4, kde příjmy byly 
ve výši 58.300,- Kč (kompenzace daňových  příjmů) a výdaje 86.000,- Kč (fin.dar sbírka 
JMK, zahradní technika). 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
5) Prodej pozemku p.č.4618/2, ost.plocha,výměra cca 119 m2 
Předsedající informovala přítomné o zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.4618/2, ostatní 
plocha, o výměře cca 119 m2, který byl vyvěšen na úřední desce obce od 30.6.2021 do 
16.7.2021. Jediným zájemcem je firma PAJU s.r.o., Dlouhá 16/705, Praha 1, IČO:25598350, 
zastoupená P.N. 
Usnesení č.305/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 4618/2, ostatní plocha, o výměře cca 119 
m2 firmě PAJU s.r.o., Dlouhá 16/705, Praha 1, zastoupené paní P.N. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Záměr prodeje části pozemku p.č.3578/2 o výměře cca 14 m2 
Předsedající  informovala přítomné o žádosti paní L. M. na odkup části pozemku p.č.3578/2 , 
ostatní plocha, o výměře cca 14 m2. 
Usnesení č.306/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3578/2, ostatní plocha, o 
výměře cca 14 m2.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0.  
 
7) Poplatky za komunální odpad - informace 
Předsedající informovala přítomné o novele zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích,ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Do soustavy místních 
poplatků byly zařazeny nové poplatky za komunální odpad – poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 
Maximální výše poplatku je 1200 Kč. Propočtem nákladů z minulého roku je zřejmé, že bude 
nutné upravit výši poplatku. Nová obecní vyhláška bude připravena k příštímu zasedání. 
 
8) Kanalizace a ČOV – informace, změnové listy 
Zastupitelé byli seznámeni s informacemi týkajícími se realizované výstavby kanalizace a 
ČOV  a organizačními záležitostmi týkajícími se uzavírky. Byly diskutovány záležitosti 
kolem dopravního značení a bezpečnosti pohybu v obci.  
 
9) ) Žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků-MAS Brána Brněnská, SFDI-informace 
Předsedající informovala přítomné o možnosti podat žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků 
jak od poskytovatele MAS Brána Brněnska, tak i od Státního fondu dopravní infrastruktury. 



Možnost podání se odvíjí od včasného získání vyjádření dotčených orgánů k projektové 
dokumentaci. Na podkladě těchto vyjádření bude podána žádost o stavební povolení a 
následně bude možné již požádat o dotaci v MAS. 
Usnesení č.307/21 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci chodníků od obou 
poskytovatelů tj. MAS Brána Brněnska a SFDI. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0  
 
10) Oprava účelových komunikací 
Předsedající informovala o možnostech oprav místních a účelových komunikací. Zastupitelé 
v diskusi navrhli možné varianty řešení. Bude dále jednáno v této věci. 
11) Diskuse  
- příprava hodů 
 
 
 
V Senoradech 31.8.2021 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Dagmar Frolcová 
 
             Oldřich Krištof 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková, DiS 
                                                                                                                   starostka                                                            


