
Zápis ze čtrnáctého zasedání zastupitelstva obce  

Zápis 
 
o průběhu čtrnáctého zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 19.12.2008 v kanceláři obecního úřadu 
 
Starosta zahájil čtrnáctého zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné. 
 
1) Technický bod 
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že 
je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Trávníček Antonín,  
Zelníčková Jiřina,Chaloupka Jan, Koníček Aleš 
 
Omluveni: Rosa de Pauli Kristýna, Horký David 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová 
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k 
nahlédnutí v zasedací místnosti. 
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu čtrnáctého zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Koníček A. a Jurka J., kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 94 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu desátého zasedání zastupitelstva obce Jana 
Jurky a Aleše Koníčka. 
 
Hlasování č.94 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.95  
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) Technický bod 
2) Rozpočtové opatření č.4 
3) Inventarizace majetku 
4) Rozpočtové provizorium pro r.2009 
5) Diskuse 
 
Hlasování č.95 : pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Rozpočtové opatření č.4 
Účetní obce,paní Adamová,po dohodě se starostou,předložila zastupitelům ke schválení 
rozpočtové opatření č.4.  
 
Usnesení č.96 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4 dle předloženého návrhu. 
 
Hlasování č.96 
Pro-7,proti-0,zdržel se-0 
 
3) Inventarizace majetku  
Starosta obce vydal příkaz k provedení inventarizace majetku a určil složení jednotlivých 
inventarizačních komisí.Inventura majetku bude provedena ke dni 31.12.2008. 
 
Usnesení č.97 
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventur ke dni 31.12.2008 
 
Hlasování č.97: pro-7,proti-0,zdržel se-0 



 
 
4) Rozpočtové provizorium pro r.2009 
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového provizoria na rok 2009.Je sestavené jako 
vyrovnané na obou stranách účtu, ve výši 500.000,- Kč. Toto rozp.opatření bude platit do  
schválení řádného rozpočtu obce pro r.2009. 
 
Usnesení č.98 
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového provizoria na rok 2009. 
 
Hlasování č.98 pro-7 proti-0, zdržel se-0 
 
 
5) Diskuse 
Bylo konstatováno,že nainstalování radaru na měření rychlosti splňuje svůj účel a takřka všichni řidiči 
přijíždějící ze směru Nová Ves,projíždějí obcí v souladu s vyhláškou. 
V diskusi byl také určen termín konání 9.obecního plesu na 23.1.2009. 
 
Závěrem jednání starosta poděkoval zastupitelům za odvedenou práci v právě končícím roce a popřál 
jim příjemné prožití svátků a všechno nejlepší do nového roku. 
 
 
 
 
V Senoradech 22.12.2008 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta 

 


