
Zápis 
 

o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 

konaného dne 8. 6. 2018 v kanceláři obecního úřadu 

 

Starosta zahájil 24. 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 Vladimír, Jašek Pavel, Adamová Květoslava, Frolcová Dagmar, Prušková 

Dana, Zelníčková Jiřina, Malý Aleš, Bureš Roman 

Omluveni: Koníček Aleš 

Zapisovatelem byla jmenována Jitka Adamová. 

Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je 

vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání 

zastupitelstva obce. Navrženi byli Malý Aleš a Bureš Roman, kteří vyslovili souhlas. 

Usnesení č.245 

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu dle návrhu.  

Hlasování č.245 : pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

Usnesení č.246 

Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Technický bod  

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2017 

4) Obecně závazná vyhláška- stanovení školského obvodu MŠ 

5) Záměr prodeje části pozemku p.č.3578/3 

6) Zřízení věcného břemene na p.č.3578/2 

7) Darovací smlouva TJ Sokol Senorady 

8) Darovací smlouva Myslivecké sdružení  

9) Darovací smlouva Farský úřad Mohelno 

10) Darovací smlouva Jednota bratrská Ivančice 

11) Členský příspěvek Mikroregion Ivančicko 

12) Směrnice na ochranu osobních údajů 

13) Rozpočtové opatření č.3 

14) Darovací smlouva Linka bezpečí 

15)  Povolení výkopu vody k objektu p.č.st.72 

16)  Informace- nový jaderný zdroj 

17)  Diskuse 

Hlasování č.246: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 

Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2017 a se zprávou o přezkumu 

hospodaření obce za rok 2017, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Jaroš, oprávněný provádět 

auditorskou činnost. 

  



Usnesení: č.247 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením -  bez výhrad. 

Hlasování č.247:pro-8,proti-0,zdržel se-0 

. 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2017 

 Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Senorady za rok 2017.  Podkladem pro 

schválení účetní závěrky byly předložené účetní a finanční výkazy, inventarizační zpráva a 

Zpráva o přezkoumání hospodaření provedená auditorem.  

Usnesení č.248  
Zastupitelstvo tímto schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 a zároveň zastupitelstvo 

schvaluje převedení výsledku hospodaření ve výši 2.317.913,90 Kč na nerozdělený zisk  

minulých let. 

Hlasování č.248: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

                                                                                                             

4) Obecně závazná vyhláška č.1/2018 – stanovení školského obvodu mateřské školy 

Starosta obce seznámil zastupitele s OZV obce č.1/2018, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu mateřské školy Mohelno. 

Usnesení č.249  
Zastupitelstvo schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č.1/2018  o stanovení společného 

školského obvodu MŠ Mohelno.  

Hlasování č.249: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

5) Záměr prodeje pozemku p.č.3578/3 (část) 

Starosta seznámil zastupitele se záměrem na odkup části pozemku p.č.3578/3o výměře 26 m2, 

ostatní plocha, ost. komunikace.  

Usnesení č.250  
Zastupitelstvo tímto schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3578/3 o výměře 26 m2. 

Hlasování č.250:pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

6) Zřízení věcného břemene na p.č.3578/2 

Starosta seznámil zastupitele se žádostí p.K a p. M, bytem Velké Bílovice o zřízení věcného 

břemene na pozemku obce p.č.3578/2 ostatní plocha, ost. komunikace pro vedení plynu 

k novostavbě  RD s garáží, délka je 5,5 m  dle GP.  

Usnesení: č.251 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene na obecním 

pozemku p.č. 3578/2 za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč. 

Hlasování č.251: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

7) Darovací smlouva TJ Sokol 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a schválení darovací smlouvu s TJ Sokol 

Senorady a navrhuje poskytnout na její celoroční činnost finanční dar ve výši 50.000,- Kč a na 

opravu střechy na kabinách včetně nátěru fasády částku 47.000,- Kč. 

Usnesení č.252 

ZO schvaluje finanční dar TJ Sokol Senorady ve výši 97.000 Kč a pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování č.252: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

 

 



8) Projednání a schválení darovací smlouvy Mysliveckému spolku Senorady 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a schválení darovací smlouvu Mysliveckému 

spolku Senorady a navrhuje poskytnout na jeho celoroční činnost finanční dar ve výši 

20.000,- Kč. 

Usnesení č.253 

ZO schvaluje finanční dar na činnost Mysliveckému spolku ve výši 20.000 Kč a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování č.253: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

9) Projednání a schválení darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Mohelno 
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a schválení darovací smlouvu s 

Římskokatolickou farností Mohelno, a navrhuje poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č.254 

ZO schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Mohelno ve výši 10.000 Kč a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování:č.254: pro-8,proti-0, zdržel se-0 

 

10) Darovací smlouva Sboru Jednoty bratrské Ivančice 

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání a schválení darovací smlouvu Sboru Jednoty 

bratrské v Ivančicích.  

Usnesení č.255 

Zastupitelstvo obce schválilo vyplatit finanční dar ve výši 5.000,- Kč Sboru Jednoty bratrské 

v Ivančicích a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování č.255: pro-8, proti-0, zdržel se -0  

 

11) Členský příspěvek Mikroregion Ivančicko 
Starosta seznámil zastupitele s výší členského příspěvku do Mikroregionu Ivančicko 

v souvislosti s využíváním služeb výkonu funkce pověřence osobních údajů dle obecného 

nařízení GDPR. Valnou hromadou Mikroregionu byla stanovena měsíční výše členského 

příspěvku 2.060,67 Kč dle velikosti obce do 500 obyvatel.  

Usnesení č.256 

Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu členského příspěvku na rok 2018 do DSO 

Mikroregionu Ivančicko  ve výši 18.546,- Kč.  

Hlasování č.256: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

12) Směrnice pro práci s osobními údaji 

Starosta předložil k projednání návrh Směrnice pro práci s osobními údaji. Tato organizační 

směrnice upravuje způsoby nakládání s osobními údaji při jejich zpracování a používání 

v případech, kdy správcem osobních údajů je obec Senorady. 

Usnesení č.257 

Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici pro práci s osobními údaji. 

Hlasování č.257: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

13) Rozpočtové opatření č.3/2018 

Účetní obce informovala přítomné o změně rozpočtového opatření č.3/2018 schválené 

starostou obce dne  25.5.2018. Jedná se v příjmové části rozpočtu o dotaci z Úřadu práce,  

ve výdajové části jsou to pak náklady na pověřence GDPR a školení.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

 



14)Darovací smlouva Linka bezpečí 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a schválení darovací smlouvu Lince bezpečí. 

Usnesení č.258 

Zastupitelstvo obce schválilo zaslat finanční dar ve výši 3.000,- Kč na konto Linky bezpečí a 

pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy. 

Hlasování: č.258: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

15)Povolení výkopu vody k objektu na  p.č.st.72 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost  pana M, bytem Velké Bílovice 

k povolení výkopu a vedení vodovodní přípojky ke stodole stojící na parcele č.st.72 v jeho 

vlastnictví. Vodovodní přípojka povede přes obecní pozemky p.č.3578/2 a 4559/1. 

Usnesení č.259  
Zastupitelstvo obce souhlasí s vedením vodovodní přípojky po obecních parcelách, za 

podmínky, že dotčené  pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního  stavu . 

Hlasování č.259: pro-8, proti-0, zdržel se-0 

 

16) Informace o veřejném projednání dokumentace vlivů záměru na životním prostředí -

„Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“ 

Starosta informoval přítomné o možnosti zúčastnit se veřejného projednávání záměru „Nový 

jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“  dne  19.6.2018  od 12.00 na zimním stadionu v Třebíči. 

 

17) Diskuse 

Zastupitelé diskutovali o přípravě a konání akce ke 100.výročí vzniku Československa, 

spojené s odhalením pamětní busty T.G.Masaryka.  

 

 

 

V Senoradech  15.6.2018 

 

 

Zapsala: Adamová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

                                                                                                      Vladimír Novák, starosta 

Aleš Malý 

 

Roman Bureš 

 

 


