
Zápis 
 

o průběhu 26. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 2.7.2010 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starosta zahájil dvacáté šesté 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Jurka Jan, Horký David,Koníček Aleš,  
                Trávníček Antonín,  Jan Chaloupka, Zelníčková Jiřina  
 
Omluveni: Kristýna Rosa de Pauli 
 
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 dvacátého 
šestého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Adamová K. a  Koníček Aleš., kteří 
vyslovili souhlas. 
 
Usnesení č. 171 
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu dvacátého šestého zasedání 
zastupitelstva obce K. Adamovou  a A. Koníčka. 
 
Hlasování č.171: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.172 
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1)  Přezkum hospodaření obce za rok 2009 
2)  Rozpočtové opatření č. 2 
3)  Odkoupení pozemku (bývalá škola) 
4)  FVE – zahájení řízení 
5)   Diskuse 
  

 
Hlasování č.172 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

  
1) Přezkum hospodaření obce za rok 2009 
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky přezkumu hospodaření obce za rok 2009 na 
základě nezávislého auditora AUDIT CONSULT ABL, s.r.o. se sídlem Znojmo-Přímětice. 
David Horký-předseda fin.výboru předložil zastupitelstvu návrh na odstranění zjištěných 
chyb v hospodaření obce na základě zprávy výše uvedeného auditora. 
 
 
 



 Usnesení č. 173 
 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání obce za 
rok 2009 - bez výhrad. 
 
Hlasování č. 173: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 
  
2) Rozpočtové opatření č. 2 

Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření, kde příjmy jsou 0,- Kč – a výdaje jsou 
13.600,- Kč – dovoz štěrku na cestu k řece, přeúčtování na silnice, letecký snímek 
                              
. Usnesení č. 174 
Zastupitelstvo schvaluje  návrh rozpočtového opatření č. 2 tak , jak byl předložen.  
 
Hlasování č.174 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 

3) Odkoupení pozemku – mateřská škola 
Starosta  podal návrh na odkoupení pozemku č. 5321, který obec užívá v prostoru bývalé 
mateřské školy od paní Miroslavy Matouškové, Senorady 33, a to za cenu 10,- Kč/m2. 
   
 Usnesení č.175 
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupením pozemku č. 5321 za navrženou cenu a pověřuje 
starosty k dalšímu jednání s majitelkou pozemku. 
 
Hlasování č.175 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 

4) FVE – zahájení řízení 
Starosta seznámil zastupitele se zahájením předběžného řízení k pořízení investice – 
fotovoltaické elektrárny na střeše kulturního domu. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí. 
 

5) Diskuse 
Bez příspěvku 
 

 
Ve 20.20 hod. starosta po projednání všech bodů, ukončil zasedání. 
 
 
 
V Senoradech 7.7.2010 
 
 
Zapsala: Adamová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:                                                               Vladimír Novák, starosta 
 
 
 


