
Zápis 
 

o průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Senorady, 
konaného dne 23.6.2022 v kanceláři obecního úřadu 

 
Starostka zahájila 30. zasedání zastupitelstva obce Senorady v 18.00 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 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. 
Přítomni: Dana Prušková, Martin Došek, Kamil Hošek, Dagmar Frolcová, Eva Koníčková, 
Oldřich Krištof, Michaela Pařilová, Pavel Vaníček 
Omluveni: A.Malý 
Usnesení č.372/22  
Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelkou J. Adamovou 
Hlasování: pro-8, 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 30. zasedání 
zastupitelstva obce. Navrženy byly  D.Frolcová a M.Pařilová, které vyslovily souhlas. 
Usnesení č.373/22 
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele tohoto zápisu  D.Frolcovou a M.Pařilovou  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.374/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program po jeho rozšíření 
1)Technický bod 
2) Projekt „veřejná prostranství v obci Senorady“  
3) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro výběr zhotovitele na akci „Senorady- 
    chodníky“ 
4) Ustanovení výběrové komise „Senorady-chodníky“ 
5) Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření 
6) Schválení účetní závěrky za rok 2021 
7) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – PRV knihovna 
8) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – PRV kulturní dům 
9) Rozpočtové opatření č.4 
10) Rozpočtové opatření č.5 
11) Pódium hřiště 
12) Oprava chodníku v lokalitě směr „Loh“ 
13) Informace k realizaci akce „Revitalizace obecní nádrže“ 
14) Diskuse 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
2) Projekt „veřejná prostranství v obci Senorady“ 
Architekti z firmy IDEArch představili přítomným studii veřejného prostranství v obci. 
Zastupitelé vznesli k návrhu několik podnětů a připomínek. 
Usnesení č. 375/22 
Zastupitelstvo obce navrhuje úpravy dle připomínek soupisu předloženého návrhu studie 



veřejného prostranství v obci a souhlasí s jeho dopracováním do podoby podkladu pro žádost 
o dotaci. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
3) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro výběr zhotovitele na akci 

    „Senorady-chodníky“ 
Předsedající seznámila zastupitele se zadávací dokumentací k výběrovému řízení pro výběr 
zhotovitele na akci „Senorady-chodníky“. 
Usnesení č.376/22  
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele na 
akci „Senorady-chodníky“. 
Hlasování:pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
4) Ustanovení výběrové komise „Senorady-chodníky“ 
Předsedající vyzvala zastupitele k účasti ve výběrové komisi pro výběr zhotovitele akce 
„Senorady-chodníky“. Přihlásil se P. Vaníček, M Došek a D. Prušková, A. Malý byl navržen 
jako náhradník. 
Usnesení č.377/22 
Zastupitelstvo obce ustanovuje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele na akci „Senorady-
chodníky“ ve složení: Dana Prušková, Pavel Vaníček, Martin Došek, Aleš Malý-náhradník.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
5) Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření 
 Předsedající seznámila přítomné se závěrečným účtem obce za rok 2021 a se zprávou o 
přezkumu hospodaření obce za rok 2021, kterou vypracoval auditor ing. Zdeněk Jaroš, Třebíč. 
Usnesení č.378/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením – bez výhrad.  
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
6) Schválení účetní závěrky za rok 2021 
Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Senorady za rok 2021. Podkladem pro 
schválení účetní závěrky byly předloženy účetní a finanční výkazy, inventarizační zpráva a 
Zpráva o přezkoumání hospodaření. 
Usnesení č.379/22 
Zastupitelstvo obce Senorady v souladu s § 84 odst.2 písm.b)  zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku obce Senorady sestavenou 
k 31.12.2021 a převedení výsledku hospodaření ve výši 3.532.049,88 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
7) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – PRV knihovna 
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou JMK o poskytnutí dotace na realizaci akce 
Obecní knihovna-renovace a vybavení z dotačního programu Podpora rozvoje venkova. 
Usnesení č.380/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
8) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – PRV kulturní dům 
Předsedající seznámila přítomné se smlouvou JMK o poskytnutí dotace na realizaci akce 
Kulturní dům-renovace, vybavení z dotačního programu Podpora rozvoje venkova 2022 



Usnesení č.381/22 
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK  a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
9) Rozpočtové opatření č.4 
Účetní obce informovala přítomné o změně rozpočtu č.4 – příjmy celkem 3.300,- Kč, výdaje 
2.100,- Kč. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 
 
10) Rozpočtové opatření č.5 
Účetní obce předložila ke schválení změnu rozpočtu č.5 - jedná se o navýšení výdajů o 
318.000,-  Kč navýšení odměny zastupitele, převedení částky 2 mil. Kč z chodníků na 
komunikace. 
Usnesení č.382/22 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0  
 
11) Podium hřiště 
Předsedající předložila přítomným návrh na možnost zbudování podia pro kulturní akce 
konané v prostorách areálu multifunkčního a fotbalového hřiště. Podium by bylo vybudováno 
svépomocí, za přispění dobrovolníků, bude však umístěno na pozemku ve vlastnictví TJ 
Sokol Senorady. Vzhledem k tomu, že jsou v prostorách pořádány převážně akce obce, obec 
by tento záměr podpořila finančně. 
Usnesení č.383/22 
Zastupitelstvo obce navrhuje podpořit záměr vybudovat podium v areálu hřiště nákupem 
materiálu do výše 20 000,-kč. Mezi obcí a TJ Sokol Senorady bude uzavřena písemná dohoda 
o umístění drobné stavby na pozemku ve vlastnictví TJ Sokol Senorady. Dohodou budou 
stanoveny ostatní podmínky užívání. 
Hlasování: pro-8, proti-0, zdržel se-0 
 
11) Oprava chodníku v lokalitě směr „Loh“ 
Předsedající seznámila přítomné s postupem při opravách chodníku v lokalitě směr „Loh“. 
V této lokalitě byly v rámci oprav položeny nové obruby. S rekonstrukcí povrchu se prozatím 
čeká, až se napojí všechny nemovitosti v dané lokalitě na splaškovou kanalizaci. Bude 
osloven dodavatel, který by provedl kompletní rekonstrukci povrchu, případně se bude 
uvažovat o provedení svépomocí. 
 
12) Informace k realizaci akce „Revitalizace obecní nádrže“ 
Předsedající seznámila přítomné s plánovaným postupem prací na revitalizaci obecní nádrže. 
Byla vyřízena všechna potřebná povolení. K předání staveniště dojde v týdnu od 27.6.2022. 
Termín realizace je stanoven od 1.7.2022-31-12-2022. 
 

13) Diskuse 
 V rámci diskuse zastupitelstvo jednalo o stávající dešťové kanalizaci, jejím stavu a 
možnostech odvodňování polních cest. 
Probíhá proces aktualizace podkladů pro nájemní smlouvy v chatové oblasti.  
 
 
V Senoradech 27.6.2022 
 
Zapsala: Jitka Adamová 
 



Ověřily: Dagmar Frolcová       Dana Prušková 
              Michaela Pařilová                           starostka                                                            


