
Zápis 
 

o průběhu 29. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 26.5.2022 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 29. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 18.00 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
Přítomni: Dana Prušková, Kamil Hošek, Dagmar Frolcová, Eva Koníčková, Michaela    
                Pařilová, Aleš Malý, Pavel Vaníček, Oldřich Krištof 
Omluveni: M.Došek 
Usnesení č.363/22  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelkou J. Adamovou 
Hlasování: pro-8, 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 29. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli  A.Malý a K.Hošek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.364/22 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  A.Malého a K.Hoška  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.365/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program po jeho rozšíření 
1)Technický bod 
2) Kanalizační přípojka-podvojná  
3) Výstavba kanalizace a ČOV – Dodatek č.3 
4) Vedlejší pracovní poměr-knihovnice 
5) Žádost o odkoupení části pozemku 3578/3 – za stodolami 
6) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.3578/3, M. J. 
7) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.4316/1, H. K. 
8) Informace o navýšení cen za svoz odpadů a bioodpadů 
9) Žádost o finanční podporu Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 
10) Rozpočtové opatření č.2 
11) Rozpočtové opatření č.3 
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
13) SFDI –informace chodníky 
14) Projekt „Veřejné prostranství v obci Senorady“ 
15) Volby do zastupitelstev obcí – informace 
16) Likvidace rozhlasu 
17) Diskuse 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Kanalizační přípojka-podvojná 
Na podkladě žádosti pana R. B. o umožnění zbudování kanalizační přípojky 
k nezasíťovanému pozemku a v souvislosti s poměry v dotčené lokalitě, kde není možné 



prodlužovat dále hlavní kanalizační řad, předsedající informovala zastupitele o možnosti zřídit 
podvojnou přípojku. Vzhledem k tomu, že část přípojky je v této lokalitě již zbudována, bude 
současný žadatel informován o tom, že bude sloužit jako podvojná, aby nedošlo ke 
znevýhodnění některého ze žadatelů. Oba žadatelé se budou podílet na nákladech. 
Usnesení č. 366/22 
Zastupitelstvo obce se usneslo o tom, že přípojka v této lokalitě je jediná možná pro 
zasíťování pozemku a bude užita jako podvojná. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Výstavba kanalizace a ČOV – Dodatek č.3 
Předsedající informovala zastupitele o Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“ z důvodu požadovaných změn projektu, které 
vyvolaly změnu ceny díla. Součástí Dodatku jsou změnové listy č.16-21, celková cena za dílo 
je 94.986.122,64 Kč. 
Usnesení č.367/22  
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 
s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Senorady“.  
Hlasování:pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Vedlejší pracovní poměr-knihovnice 
Předsedající informovala zastupitele o vedlejším pracovním poměru zastupitelky E. K.  jako 
knihovnice. 
Usnesení č.368/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje VPP na výkon práce knihovnice pro p. E. K. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-1 
 
5) Žádost o odkoupení části pozemku  p.č.3578/3– za stodolami 
Předsedající  seznámila zastupitele se žádostí o odprodej části pozemku p.č.3578/3 za 
stodolami. 
Usnesení nebylo přijato 
Zastupitelstvo obce hlasovalo o záměru prodeje této části pozemku p.č.3578/3 za stodolami 
Hlasování: pro-1, proti-3, zdržel se-4 
 
6)  Žádost o odkoupení části pozemku p.č.3578/3, M. J. 
Předsedající obce seznámila zastupitele se žádostí o odprodej části pozemku p.č.3578/3 o 
výměře cca 72 m2. 
Usnesení nebylo přijato. 
Zastupitelstvo obce hlasovalo o záměru prodeje této části pozemku p.č.3578/3 
Hlasování: pro-3, proti-0, zdržel se-5 
 
7) Žádost o odkoupení části pozemku p.č.4316/1, H. K. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí o odprodej části pozemku p.č. 4316/1. Jedná se o 
pozemek, kterým procházejí inženýrské sítě. 
Usnesení nebylo přijato. 
Zastupitelstvo obce hlasovalo o záměru prodeje části pozemku p.č.4316/1 
Hlasování: pro-0, proti-7, zdržel se-1 
 
8) Informace o navýšení cen za svoz odpadů a bioodpadů 
Předsedající informovala přítomné o navýšení cen za svoz odpadů a bioodpadu. Firma 
Recovera bude ceny kontrolovat měsíčně a upravovat je dle aktuálních změn. Soukromý 
zemědělec p.Čech navýšil cenu na 750,- Kč/hod od 1.4.2022. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 



 
9) Žádost o finanční podporu Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 
Přesedající informovala přítomné o žádosti o finanční podporu Sboru Jednoty bratrské 
v Ivančicích. Jedná se o podporu pracovníků naplňujících lidské potřeby a to nejenom přímo 
v nemocnici, ale služba byla rozšířena také za hranice nemocnice a to přímo do přirozeného 
prostředí seniorů na Ivančicku. 
Usnesení č.369/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích ve výši 
2.000,- Kč. 
Hlasování: pro-5, proti-1, zdržel se-2 
 
10) Rozpočtové opatření č.2 
Účetní obce informovala zastupitele o změně rozpočtu č.2 - jedná se o navýšení příjmů 
26.700  Kč splátka nájmu, výdaje jsou 152.500 Kč (arch.studie-80 tis.Kč, technika do 
knihovny-72,5 tis.Kč) 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 
11) Rozpočtové opatření č.3 
Účetní obce předložila ke schválení změnu rozpočtu č.3 – příjmy 32 tis.Kč (10 tisíc Kč na 
pol.1334 OZPF a pol.4111-22 tis. Kč dotace ze SR), výdaje jsou 320 tisíc Kč ( 170 tis. Kč  
arch.studie II.část veřejného prostranství, 30 tis. Kč zaměření pozemků chaty, 50 tis.Kč 
elektrické zvonění, 70 tis. Kč osvětlení LED). 
Usnesení č.370/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se -0 
 
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene na stavbu:“ Senorady-Bureš:kabelová přípojka NN“ na pozemku 
p.č.2783/1. 
Usnesení č.371/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 
stavbu „Senorady-Bureš: kabelová přípojka NN“ za úplatu 2000,- Kč. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se -0 
 
13) SFDI –informace chodníky 
Předsedající seznámila zastupitele s aktuální situací podané žádosti o dotaci na rekonstrukci 
chodníků v obci. V současné době probíhá hodnocení žádostí. Dle informací z fondu by mělo 
být rozhodnuto v průběhu letních měsíců. Bude zahájena příprava dokumentace 
k výběrovému řízení na zhotovitele. 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 
 
14) Projekt „Veřejné prostranství v obci Senorady“ 
Předsedající informovala zastupitele o přípravách studie na revitalizaci veřejných prostranství 
v obci. Návrh bude předložen na příštím zasedání. 
 
15) Volby do zastupitelstev obcí – informace 
Předsedající informovala přítomné o podmínkách a termínech podání kandidátek do voleb 
zastupitelstva obce, které se konají 23. a 24.9.2022. 
 
16) Likvidace rozhlasu 
Předsedající informovala přítomné o cenových nabídkách na likvidaci starého rozhlasu. 



Byly rozeslány poptávky několika firmám, cenovou nabídku poslaly prozatím 2 firmy. 
S výběrem se ještě počká, jestli přijde více nabídek. 
 
17) Diskuse 
- přípravy na dětský den 
- výsadba stromů – výběr lokalit 
- rozšíření a úprava svodidel  
 
 
V Senoradech 31.5.2022 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
Ověřili: Aleš Malý 
 
             Kamil Hošek                                                                 
                                                                                                           Dana Prušková 
                                                                                                                starostka                                                            


