
Zápis 
 

o průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 23. 4. 2020 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 15. 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, Frolcová Dagmar, Hošek Kamil, 
Krištof Oldřich, Došek Martin 
Omluveni: Eva Koníčková, Pavel Vaníček 
Usnesení č.186/20  
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 15. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženy byly M. Pařilová a D. Frolcová, které vyslovily souhlas. 
Usnesení č.187/20 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu p. M.Pařilovou a p. D.Frolcovou. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
Usnesení č.188/20 
Zastupitelstvo schvaluje následující program po jeho rozšíření: 
1) Technický bod 
2) Žádost o pracovní místo VPP v obci 
3) Smlouva o poskytnutí poradenské služby – Foresta SG,a.s.   
4) Žádost o odkup části pozemku p.č.3578/3 p.  R.B. 
5) Žádost o odkup části pozemku p.č. 4316/1 p. J.P. 
6) Záměr propachtovat pozemek 
7) Chodníky v obci – nabídky 
8) Smlouva o věcném břemenu 
9) Záměr vkladu majetku do hospodaření Svazku VAK 
10) Pasport místních komunikací 
11) Rozpočtové opatření č.1,2 
12) Požární nádrž revitalizace-možnosti 
13) Příspěvek Nadace ČEZ 
14) Diskuse 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 

 
2) Žádost o pracovní místo VPP v obci 
Předsedající informovala přítomné o možnosti získání celoroční podpory na VPP z Úřadu 
práce Brno-venkov. S Úřadem práce Brno-venkov byla uzavřena smlouva na poskytnutí 
celoroční dotace na jednoho pracovníka a to pana J. B. ml. Při údržbě zeleně v obci bude 



vypomáhat paní M.V. a p. V. M. na základě DPP. Zastupitel p.Malý ohlásil před hlasováním 
střet zájmu. 
Usnesení č.189/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení celoročního pracovního místa na VPP a dále doplnění 
tohoto pracovního místa zaměstnanci na DPP. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Smlouva o poskytnutí poradenské služby – Foresta SG,as. 
Předsedající informovala přítomné o možnosti znovu získat dotaci na kůrovcovou kalamitu. 
K tomu je potřeba uzavřít smlouvu s firmou Foresta, která vypracuje studii o zhodnocení 
kůrovcové kalamity. Předložená smlouva je za stejných podmínek jako v loňském roce, tedy 
za cenu 50.215,- Kč vypracovaní studie. Dotace na zmírnění kůrovcové kalamity v roce 2019 
činila 153.000,- Kč. 
Usnesení č.190/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí poradenské služby s firmou Foresta 
SG,as. a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Žádost o odkup části pozemku p.č.3578/3 – R. B. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí pana R. B.,  o odkoupení části pozemku 
p.č.3578/3 dle zákresu v příloze. Jedná se asi o 65 m2. Zaměření by bylo provedeno na 
náklady žadatele. 
Usnesení č.191/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.3578/3 o výměře cca 65 m2 
dle zákresu, který je přílohou tohoto zápisu. Přesná výměra bude stanovena GP. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Žádost o odkup části pozemku p.č. 4316/1 – J. P. 
Předsedající seznámila přítomné se žádostí pana J. P.,  o odkoupení části pozemku p.č.4316/1. 
Parcela sousedí s jeho pozemkem a v současné době ji využívá jako přístupovou cestu ke 
svému pozemku. Žadatel by nechal prostor zaměřit na vlastní náklady. Jedná se o cca 250 m2. 
V diskusi bylo konstatováno, že tento pozemek je v těsném sousedství obecního rybníka, 
tudíž je vhodné ponechat rybník a jeho okolí volně přístupné ze všech stran. 
Hlasování: pro-0, proti-4, zdržel se-3.  
Usnesení nebylo přijato. 
 
6) Záměr propachtovat pozemek 
Předsedající seznámila přítomné o záměru propachtovat pozemek p.č. 4167/2, který 
v současné době obhospodařuje Agro s.r.o. Mohelno. Na základě aktualizace smluvního 
vztahu s původním nájemcem (nově pachtýřem) je nutné zveřejnění adresného záměru 
propachtovat výše uvedený pozemek. 
Usnesení č.192/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr propachtovat pozemek určený k zemědělskému 
obhospodařování, a to pozemek p.č.4167/2 o výměře 16180 m2, orná půda v k.ú. Senorady. 
Hlasování: pro- 7, proti-0,zdržel se-0 
 
 
 
 
 



7) Chodníky v obci - nabídky 
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. Starostka oslovila již několik firem. Nabídky se liší jak 
rozsahem služeb, tak i cenou. Budou zjištěny podmínky pro získání dotace a možnosti využití 
stávajícího projektu. 
 
8) Smlouva o věcném břemenu  E.ON 
Předsedající předložila přítomným ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č.JI-
014330057719/001 k akci s názvem „Senorady-ENERGO,Hypr:kabelová síť NN“, již 
předcházela smlouva o smlouvě budoucí, kterou ZO schválilo v listopadu loňského roku. 
Věcně břemeno se zřizuje úplatně za cenu 1000,- Kč. 
Usnesení č.193/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o věcném břemenu k akci „Senorady-
ENERGO,Hypr:kabelová síť NN“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem. 
Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Záměr vkladu majetku do hospodaření Svazku VAK 
Předsedající seznámila přítomné s konečným vyřízením převodu pozemku pod vodárnou. 
Tato část vodovodu v obci je dosud provozována na provozní smlouvu, zbytek byl již dříve 
vložen do hospodaření svazku. Nyní je možné také tuto zbývající část vložit dle stanov do 
hospodaření Svazku VAK Třebíč. 
Usneseni č.194/20 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr vložit majetek – VDJ Senorady a část vodovodu do 
hospodaření Svazku vodovody a kanalizace Třebíč a to: 

- Přívodní a zásobovací řad o celkové délce 4345 m, zemní plastový vodojem 2x50 m3, 
rozvodné řady v obci o celkové délce 1784 m. 

Hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se-0 
 
10) Pasport místních komunikací 
Předsedající informovala přítomné o potřebě pořízení pasportu místních komunikací, jehož 
součástí může být pasport dopravního značení, který má obec zpracovaný. Bude zapotřebí 
tento pasport aktualizovat. Budou zjištěny možnosti a na příštím zasedání budou zastupitelé 
informováni o výsledku.  
 
11) Rozpočtové opatření č.1,2 
Účetní obce informovala přítomné o rozpočtovém opatření č. 1- výdaj 300,- Kč na vratku 
voleb z roku 2019 a rozpočtové opatření č.2 – příjmy jsou 230.200,- Kč  DPPO a za pozemky, 
výdaje jsou 199.200 Kč (DPPO, za pozemek, pasport, fin.dar, čl.příspěvek Mikroregion). 
 
12) Požární nádrž revitalizace-možnosti 
Předsedající  informovala zastupitele jaký je postup a možnosti pro získání dotace na 
rekonstrukci požární nádrže. Po zhotovení projektové dokumentace, získání peněz z MZe je 
akce realizovatelná až do roku 2022. 
Usnesení č. 195/20 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením příprav projektové dokumentace na revitalizaci 
požární nádrže v obci. 
Hlasování: pro - 7, proti-0, zdržel se-0 
 
13) Příspěvek Nadace ČEZ 



Předsedající informovala zastupitele, že v letošním roce může naše obec čerpat příspěvek 
z Nadace ČEZ ve výši 56 000,- Kč. Zastupitelé měli několik návrhů – pořízení domku na 
uskladnění sport. potřeb na víceúčelovém hřišti, ozvučení sálu, nákup boxů na kroje, rozbor 
vody ze studánky. 
 
14) Diskuse  
- starostka informovala o poskytnutí finančního daru nemocnici v Ivančicích na zakoupení 
vybavení pro nově zřízené infekční oddělení  
- informace ke kanalizaci – průběžně jsou dodávány podklady fondu – zprávu lze očekávat 
v červnu 
- byl zakoupen menší jehličnan (vánoční strom), který se zasadil do parku 
- dětský den se konat nebude z důvodu současné pandemie  
- obci byly dodány dva nové kontejnery na plasty, bude zřízeno nové místo v lokalitě „vévoz“ 
 
  
 
  
 V Senoradech  28. 4. 2020 
 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 
 
 
Ověřili: Michaela Pařilová 
 
              Dagmar Frolcová 
 
  
 
 
                                                                                                            Dana Prušková 
                                                                                                                  starostka                                                            


