
Zápis 
 

o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 6. 2. 2020 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 14. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 18.30 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 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
 
Přítomni: Prušková Dana, Malý Aleš, Pařilová Michaela, Vaníček Pavel, Hošek Kamil, 
Koníčková Eva, Došek Martin 
Omluveni: Frolcová Dagmar, Krištof Oldřich 
Usnesení č.176/20  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem paní Jitku Adamovou. 
Hlasování: pro-7, 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 14. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženi byli A. Malý a K. Hošek, kteří vyslovili souhlas. 
Usnesení č.177/20 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. A. Malého a p. K. Hoška. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.178/20 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Smlouva o dílo v rámci akce „Změna č. 1 územního plánu“ 
3) Prodej pozemku p.č.4556/13   
4) Budoucí provozování kanalizace a ČOV v obci  
5) Nabídka na pořízení ozvučení 
6) Studie požární nádrže 
7) Chodníky v obci  
8) Změna dodavatele energií 
9) Žádost o povolení konání akce „Koncert nezapomínajících srdcí“ 
10) Diskuse 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
2) Smlouva o dílo v rámci akce „Změna č. 1 územního plánu“ 
Předsedající informovala přítomné o zahájení prací na změně č.1 ÚP, na kterou je třeba 
uzavřít smlouvu o dílo s firmou ARCHBrno s.r.o. zastoupenou Ing. Arch. B. L. 
Usnesení č.179/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o dílo na Změnu č. 1 územního plánu a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 



3) Prodej pozemku p.č.4556/13 
Předsedající informovala přítomné, že po dobu vyvěšení záměru prodeje na úřední desce 
(15.1.2020-31.1.2020 ) se nepřihlásil jiný zájemce, a proto se pozemek p.č.4556/13 o výměře 
144 m2, ostatní plocha může prodat jedinému žadateli paní H.R. Brno. 
Usnesení č.180/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č.4556/13 o výměře 144 m2, ostatní plocha 
jedinému zájemci paní H. R. Brno za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Budoucí provozování kanalizace a ČOV v obci 
Předsedající seznámila přítomné s možnostmi budoucího provozování kanalizace a ČOV 
v obci. Po projednání všech možností, bylo rozhodnuto, že provozovatelem bude VAS Třebíč 
na základě smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací uzavřené mezi svazkem 
Vodovody a kanalizace a společností VAS. Obec Senorady je členskou obcí Svazku VAK 
Třebíč. 
Usnesení č.181/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předání vybudované VHI do hospodaření Svazku VAK Třebíč. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Nabídka na pořízení ozvučení 
Předsedající seznámila přítomné s možností pořídit vybavení, které by sloužilo 
k příležitostnému ozvučení pro kulturní akce, pořádané v kulturním domě. Byla předložena 
cenová nabídka do 40 tisíc Kč. 
Usnesení č.182/20 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pořídit vybavení pro ozvučení a pověřuje starostku 
obce v jednání s dodavatelem. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Studie požární nádrže 
Předsedající seznámila přítomné o možnosti čerpání dotace na revitalizaci obecní nádrže. Je 
možné získat 80 % prostředků z dotace MZe, 20 % hradí obec. 
ZO bere na vědomí informaci ve věci studie požární nádrže. 
 
7) Chodníky v obci  
Předsedající informovala přítomné o nutnosti se již nyní zabývat průzkumem trhu dodavatele 
a zjišťováním informací o možném získání dotací na opravu chodníků, která bude nutně 
následovat po výstavbě kanalizace. 
Usnesení č.183/20 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem začít se zjišťováním informací v rámci akce 
„chodníky v obci.“ 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
8) Změna dodavatele energií 
Předsedající seznámila přítomné s nabídkou na změnu dodavatele energií fa Bohemia Energy. 
Tato nabídka se jeví méně výhodná. Jiná nabídka je prostřednictvím komoditní burzy, kterou 
zprostředkovává Mikroregion Náměšťsko. 
 
 
 
Usnesení č.184/20 



Zastupitelstvo přijalo rozhodnutí, že nakoupí elektřinu prostřednictvím komoditní burzy. 
Pověřuje starostku obce jednáním ve věci možné spolupráce s Mikroregionem Náměšťsko a 
se zástupcem KB Kladno, která je dohodcem pro tento Mikroregion. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Žádost o povolení konání akce „Koncert nezapomínajících srdcí“ 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí p.H. R. v zastoupení hudební skupiny Kamelot o 
povolení konání akce „Koncert nezapomínajících srdcí“, který se bude konat 6.6.2020 v údolí 
Oslavy. 
Usneseni č.185/20 
Zastupitelstvo obce souhlasí s konáním akce „Koncert nezapomínajících srdcí“ v uvedeném 
termínu.  
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Diskuse 
 - poděkování za organizaci Obecního plesu 
 - výsadba vánočního stromu 
  
 
 
 
V Senoradech  12.2.2020 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
Ověřili: Aleš Malý 
 
             Kamil Hošek 
  
                                                                                                            Dana Prušková 
                                                                                                                  starostka                                                            


