
Zápis z patnáctého zasedání 
zastupitelstva obce  

Zápis 
 
o průběhu 15.tého zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 10.1.2009 v kanceláři obecního úřadu 
 
Starosta zahájil patnácté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 18.00 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Kristýna Rosa de Pauli,  
Zelníčková Jiřina, Trávníček Antonín, Horký David, Jan Chaloupka  
 
Omluveni: Koníček Aleš 
 
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 patnáctého zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Trávníček Antonín a Jurka Jan, kteří vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 99 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu desátého zasedání zastupitelstva obce Jana 
Jurky a Antonína Trávníčka. 
 
Hlasování č.99 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.100 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) Technický bod 
2) Žádost o odprodej části pozemku,manželé Hobíkovi,Ivančice 
3) Nový internet v obci – vodárna nad obcí-podání informace 
4) Svoz odpadu - navýšení poplatku 
5) Diskuse 
 
Hlasování č.100 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Žádost o odprodej části pozemku p.č.5499,manželé Hobíkovi,Ivančice 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Hobíkových na odprodej části pozemku  
p.č.5499,cca 2000m2 na stavbu rodinného domu.  
 
Usnesení č. 101 
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem části pozemku(2000 m2) p.č.5499 manželům 
Hobíkovým,Ivančice,Sportovní 7.Cena pozemku bez ostatních poplatků činí 10 Kč/m2.  
 
Hlasování č.101 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
3) Nový internet v obci – vodárna nad obcí-podání informace 
Starosta podal zastupitelům informaci o možnosti zřízení nového internetového připojení pro občany 
Senorad. V současné době si firma poskytující bezdrátové připojení ověřuje možnosti přenosu signálu 
z Ivančic do Senorad.Jako výhodné místo se jeví vodárna nad obcí,v majetku  
obce. V případě,že se připojení bude jevit jako výhodné,budou jednání pokračovat.  
 
 
4) Poplatky za svoz a uložení odpadu 



Po zvýšení poplatků za svoz a uložení odpadu dle nového ceníku dodavatele služeb fi.SITA 
Se zastupitelstvo rozhodlo zvýšit poplatek na občana o 50 Kč,tzn. 450 Kč dospělá osoba, 
350 Kč dítě,chalupáři 600 Kč.Ani tyto poplatky zcela neuhradí náklady spojené s odpadovým 
hospodářstvím obce a i nadále bude část poplatků hradit obec ze svého rozpočtu. 
 
Usnesení č.102 
Zastupitelstvo schvaluje navýšení poplatku za svoz odpadu o 50,- Kč za občana a o 100 Kč za 
chalupu. 
 
Hlasování č.102.: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
 
5) Diskuse 
V rámci diskuse byly projednány úkoly spojené s pořádáním 9.obecní plesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Senoradech 14.1.2009 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta 

 


