
Zápis 
 

o průběhu 13. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 12.1.2020 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 13. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 17.00 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 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Malý Aleš, Pařilová Michaela, Frolcová Dagmar, Vaníček Pavel,  
Hošek Kamil, Koníčková Eva,Krištof Oldřich, Došek Martin 
Omluveni: 0 
Usnesení č.168/20  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
Hlasování: pro-9, 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 13. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli Krištof Oldřich a Martin Došek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.169/20 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p.O.Krištofa  a p. M.Doška. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.170/20 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV v obci 
Senorady“ 
3) Směna pozemků p.č.5600 s pozemkem p.č.1600.   
4) Prodej pozemku p.č.4445/28 a 4445/29  
5) Rozpočtové opatření č.11 
6) Zpráva z kontrolního výboru 
7) Žádost o finanční příspěvek  
8) Informace o měření rychlosti v obci 
9) Žádost o odkoupení pozemku p.č.4556/13 
10) Diskuse 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 

 
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV 
v obci Senorady“ 
Předsedající informovala přítomné o průběhu zasedání hodnotící komise, na jejímž jednání 
proběhlo hodnocení nabídek dle stanovených podmínek zadavatele. Byla vybrána 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
 
  



Usnesení č.171/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostku 
obce podpisem SOD s vítězným dodavatelem. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Směna pozemků p. č. 5600 s pozemkem p.č.1600 
Předsedající informovala přítomné o záměru směny pozemků p.č.5600 o výměře 772 m2 
s pozemkem p.č.1600 o výměře 1071 m2 s tím, že rozdíl Obec doplatí. Po dobu vyvěšení 
záměru směny na úřední decse ( 20.12.2019 – 6.1.2020) se nikdo nevyjádřil. 
Usnesení č.172/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č.5600 o výměře 772 m2 ve vlastnictví obce 
za pozemek p.č. 1600 o výměře 1071 m2 ve vlastnictví pana A. H. Rozdíl bude uhrazen dle 
současných cen stanovených znaleckým posudkem. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Prodej pozemku p.č.4445/28 a 4445/29 
Předsedající   informovala přítomné, že po dobu vyvěšení záměru prodeje na úřední desce 
(20.12.2019.-6.1.2020) se nepřihlásil jiný zájemce, a proto se pozemky p.č.4445/28 a 4445/29 
mohou prodat jedinému žadateli panu A. H. 
Usnesení č.173/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 4445/28, ostatní plocha o výměře 1605 
m2 a p.č.4445/29 ostatní plocha o výměře 717 m2, jedinému zájemci panu A. H. za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Rozpočtové opatření č.11 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 11, kde příjmy jsou 247.800 Kč   
a výdaje 18.300,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 
 
6) Zpráva z kontrolního výboru 
Zastupitel M. Došek podal zprávu z kontrolního výboru ze dne 30.12.2019 . 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru bez výhrad. 
 
7) Žádost o finanční podporu Chráněné bydlení Senior Sen s.r.o. Deblín 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí o spolupráci na financování sociálního auta s tím, 
že pečují o jednoho našeho občana. 
Usnesení č.174/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádný příspěvek ve výši 2.000,- Kč na financování 
sociálního auta. 
Hlasování: pro-7, proti-2, zdržel se-0 
 
8) Informace o měření rychlosti v obci 
Předsedající seznámila přítomné s kontrolou dodržování stanovených limitů rychlosti v obci 
za rok 2019. 
 
9) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 4556/13 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí paní R. o koupi pozemku p.č.4556/13 z důvodu 
přístupnosti na svůj pozemek. 
 
 



Usnesení č.175/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.4556/13, ostatní plocha o výměře  
144m2. 
Hlasování: pro-9, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Diskuse 
 - hudební skupina Kamelot (Horký R.) připravuje na červen vzpomínkový koncert v údolí 
řeky Oslavky- podání informací 
- info o převzetí drobného majetku z policejního skladu 
- příprava obecního plesu  
 
 
 
V Senoradech  15.1.2020 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Oldřich Krištof 
 
             Martin Došek 
  
                                                                                                            Dana Prušková 
                                                                                                                  starostka                                                            


