
Zápis 
 

o průběhu 26. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 17.12.2021 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 26. 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 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
Přítomni: Dana Prušková, Aleš Malý, Kamil Hošek, Dagmar Frolcová,  Eva Koníčková 
                Martin Došek, Pavel Vaníček, Michaela Pařilová, Krištof Oldřich 
Omluveni: 0 
Usnesení č.331/21  
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 26. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženy byly  M.Pařilová a D.Frolcová, které vyslovily souhlas. 
Usnesení č.332/21 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  M. Pařilovou a D.Frolcovou.  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.333/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program po jeho rozšíření 
1) Technický bod 
2) Rozpočet obce na rok 2022 
3) informace k provozu kanalizace a ČOV 
4) Smlouva o vkladu majetku do hospodaření VAK Třebíč 
5) Veřejnoprávní smlouva Město Ivančice 
6) Směna části pozemku p.č.3578/3  a  části pozemku č.st.25 
7) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě 
8) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
9) Rozpočtové opatření č.7 
10) Příkaz k inventarizaci majetku 
11) Žádost o finanční podporu p.Polehlová, prodejna 
12) Žádost o odkoupení pozemku 
13) Informace rozhlas 
14) Diskuse 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Rozpočet obce na rok 2022 
Předsedající předložila zastupitelům ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2022 jako 
schodkový. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 1.12.2021 do 17.12.2021. 
Zastupitelé k navrhovanému rozpočtu neměli žádné  připomínky a rozpočet obce na rok 2022 
byl schválen v předloženém návrhu. 
 



Usnesení č.334/21 
Zastupitelstvo obce  Senorady schvaluje rozpočet obce na rok 2022  
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Informace k provozu kanalizace a ČOV 
Starostka seznámila zastupitele s dalším postupem provozu kanalizace a ČOV. K 9.12.2021 
bylo zahájeno přejímací řízení, kdy byla současně předána dokončená číst díla obci. Pro 
domácnosti, které se připojí v letošním roce, byl vydán územní souhlas.V současné době 
probíhá měsíční testovací provoz. Byla podána žádost o povolení provozování na Krajský 
úřad JMK. 
 
4) Smlouva o vkladu majetku do hospodaření VAK Třebíč 
Starostka informovala zastupitele o předání části díla kanalizace a ČOV. Na 14. Zasedání 
zastupitelstva obce bylo rozhodnuto, že provozovatelem bude VAS Třebíč na základě 
smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací uzavřené mezi svazkem Vodovody a 
kanalizace o společností VAS. Obec Senorady je členskou obcí Svazku VAK Třebíč. 
Záměr vložit nově vybudovanou infrastrukturu do hospodaření Svazku byl zveřejněn na 
úřední desce obce od 30.11.2021 do 16.12.2021. 
Usnesení č.335/21 
Zastupitelstvo obce Senorady schvaluje vklad majetku – nově vybudovanou splaškovou 
kanalizaci a čistírnu odpadních vod – do hospodaření Svazku vodovody a kanalizace Třebíč, 
jehož je členskou obcí. Majetek nadále zůstává ve vlastnictví obce. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Veřejnoprávní smlouva Město Ivančice 
Starostka obce informovala zastupitele o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi 
obcí Senorady a Městem Ivančice. Za každý podaný případ řešený přestupkovou komisí bude 
hrazena částka 3000,- Kč a za každého dalšího podezřelého (obviněného) v rámci podaného 
případu částka 1500,- Kč. 
Usnesení č.336/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi 
obcí Senorady a Městem Ivančice. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Směna části pozemku p.č.3578/3  a části pozemku č.st.25 
Starostka informovala zastupitele o zveřejněném záměru směny části pozemku p.č.3578/3, 
ost.plocha a části pozemku st.č.25, zastavěná plocha  v době od 1.12.2021 do 17.12.2021 
Usnesení č.337/21 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.č.3578/3, ostatní plocha o výměře cca 6 
m2 za část pozemku p.č.st.25, zastavěná plocha o výměře cca 17 m2. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Dodatek  č.1 k příkazní smlouvě 
Starostka informovala přítomné o dodatku č.1 k příkazní smlouvě  na poskytnutí služeb 
v souvislosti s veřejnou zakázkou „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“ na výkon TDI a 
BOZP. V návaznosti na nastalé změny v rozsahu plnění a termínu dokončení díla je 
požadováno také rozšíření plnění předmětu díla pro TDI a BOZP na dobu dalších tří měsíců. 
Usnesení: č.338/21 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb 
v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“ a pověřuje 
starostku obce podpisem tohoto dodatku. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 



8) Zpráva kontrolního a finančního výboru 
Zastupitel M.Došek podal zprávu z kontrolního výboru ze dne  13.12.2021 a zastupitelka 
E.Koníčková  přednesla zprávu z finančního výboru konanou dne 3.12.2021. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
9) Rozpočtové opatření č.7 
Účetní obce informovala přítomné o změně rozpočtového opatření č.7. V příjmech byl 
rozpočet navýšen o 191.400,- Kč. Výdaje jsou navýšeny o 55.000,- Kč – na rozhlas, 
strateg.dokument MR.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
10) Příkaz k inventarizaci majetku 
Starostka obce vydala příkaz k inventarizaci majetku obce za rok 2021. Inventarizační komise 
byly jmenovány z řad zastupitelů. HIK-Prušková D.,Malý A., Krištof O. 
Komise č.1 : DHNM – Došek M., Vaníček P., Pařilová M, 
Komise č.2 : Ostatní majetek – Koníčková E., Hošek K., Frolcová D. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení inventarizační komise 
 
11) Žádost o finanční podporu p.Polehlová-prodejna 
Starostka obce seznámila přítomné se žádostí o finanční příspěvek na provoz prodejny v naší 
obci.  Zastupitelstvo po vzájemné diskusi navrhlo  poskytnout žadateli podporu, požaduje 
však zlepšení dodržování provozní doby prodejny. 
Usnesení č.339/21 
Zastupitelstvo obce navrhuje podpořit provozovatele částkou 52.000,- Kč, která bude 
poukázána čtvrtletně s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
12) Žádost o odkoupení pozemku 
Starostka informovala zastupitele o žádosti na odkup pozemku p.č. 4391/12, který je 
v současné době pronajímán a končí na něj nájemní smlouva. 
Zastupitelstvo obce hlasovalo o záměru prodeje pozemku. 
Hlasování: pro-0, proti-8, zdržel se-1 
Usnesení nebylo přijato. 
 
13) Informace – rozhlas 
Starostka informovala přítomné o realizaci rozhlasového a varovného systému obce Senorady. 
Smlouva byla uzavřena s firmou Empemont s.r.o., Valašské Meziříčí  na částku 301.290,- Kč. 
 
14) Diskuse 
- hromady pod čistírnou rozhrnout až ke kantýně 
- dlažby z chodníků budou  převezeny k hasičce  
 
 
V Senoradech 21.12.2021 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
Ověřili: Michaela Pařilová 
 
             Dagmar Frolcová                                                                   
                                                                                                           Dana Prušková 
                                                                                                                starostka                                                            


