
Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Senorady 

konaného dne 20.10.2022, od 18:00 hodin 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Senorady  (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadní 

starostkou obce Senorady Danou Pruškovou (dále jako „předsedající“). 

Předání osvědčení 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo do 15 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování  (lhůta uplynula dne 

7.10.2022, žádný návrh nebyl podán).  Informace byla na úřední desce Obecního úřadu Senorady 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12.10. do 20.10.2022. Současně 

byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající schůze dále z prezentační listiny z přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že 

přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva, takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající 

upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu. Složení slibu proběhlo tak, že člen zastupitelstva přečetl slib stanovený v § 

69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Senorady a jejích občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“ A jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl 

složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Určení ověřovatelů a zapisovatelů 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Martina Doška a Pavla Vaníčka, zapisovatelem Jitku 

Adamovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: č.1/22 

Zastupitelstvo obce Senorady určuje ověřovateli zápisu Martina Doška a Pavla Vaníčka a 

zapisovatelem Jitku Adamovou 

Hlasování: pro-  9 , proti- 0  , zdržel se –  0 

 



 

Schválení programu: 

Zastupitelstvo obce Senorady schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) Volba starosty a místostarosty  

- určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ 

zákona o obcích) 

- Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

- Volba starosty 

- Volba místostarosty 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

- Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

- Volba předsedy finančního výboru 

- Volba předsedy kontrolního výboru 

- Volba členů finančního výboru 

- Volba členů kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva(§72 zák.o obcích) 

4) Určení členů krizového štábu obce 

5)  Jmenování zástupce pro MR Ivančicko 

6) Schválení kompetencí starosty k provádění rozpočtových opatření 

7)  Pacht pozemků p.č. 4117/4, 4007/3, 2596/1, 2596/2 a 4007/5, trvalý travní porost 

8) Rozpočtové opatření č.7- informace 

9)  Diskuse 

 

Návrh usnesení: č.2/22 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program ustavujícího zasedání. 

Hlasování: pro- 9  , proti- 0  , zdržel se -  0 

 

Bod 1) – volba starosty a místostarosty 

Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. 

Předsedající navrhla funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, pro jejichž 
výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněnou navrhla funkci starosty. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: č.3/22 

Zastupitelstvo obce Senorady určuje funkci starosty jako uvolněnou.  
 

Výsledek hlasování:   Pro – 9,  Proti  - 0, Zdrželi se - 0 

 



Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby 

budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené urny a následně 

předsedajícím spočítány. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhu na změnu 

hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  

Návrh usnesení: č.4/22 

Zastupitelstvo obce Senorady schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty. 

Hlasování: pro-9 , proti- 0, zdržel se-0 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení bude přistoupeno 

k volbě místostarosty a vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byl podán 

následující návrh: Členové zastupitelstva Roman Bureš a Pavel Vaníček navrhli zvolit do funkce 

starosty Danu Pruškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: č.5/22 

Zastupitelstvo obce Senorady volí starostkou obce Senorady Danu Pruškovou 

Hlasování: pro- 8 , proti- 0 , zdržel se- 1 

Po zvolení funkce starostky pokračuje starostka ve vedení zasedání (dále vedena jako předsedající). 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán 

následující návrh: Člen zastupitelstva Dana Prušková navrhla zvolit do funkce místostarosty Pavla 

Vaníčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: č.6/22 

 Zastupitelstvo obce  Senorady volí místostarostou obce Senorady  Pavla Vaníčka 

Hlasování: pro- 8 , proti- 0 , zdržel se- 1  

 

Bod 2) – Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 

bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.  

Návrh usnesení: č.7/22 

Zastupitelstvo obce Senorady zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Hlasování: pro- 9 , proti- 0, zdržel se-0 



Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

Byla navržena paní Dagmar Frolcová. Žádný jiný návrh podán nebyl. 

Návrh usnesení: č.8/22 

Zastupitelstvo obce Senorady volí předsedou finančního výboru  Dagmar Frolcovou 

Hlasování: pro-8 , proti- 0, zdržel se- 1 

Volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

Byl navržen pan  Martin Došek. Jiný návrh podán nebyl. 

Návrh usnesení: č.9/22 

Zastupitelstvo obce Senorady volí předsedou kontrolního výboru Martina Doška 

Hlasování: pro-8 , proti-0  , zdržel se-1 

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního a finančního výboru. 

Člen zastupitelstva Dagmar Frolcová navrhla zvolit členy finančního výboru Danu Staňkovu a Jana Šice 

a Martin Došek navrhl zvolit členy kontrolního výboru Romana Bureše a Petra Pařila. Jiné návrhy 

podány nebyly. 

Návrh usnesení: č.10/22 

Zastupitelstvo obce Senorady volí členy finančního výboru  Danu Staňkovou a Jana Šice. 

Hlasování: pro- 7, proti-0 , zdržel se -2 

Návrh usnesení: č.11/22 

Zastupitelstvo obce Senorady volí členy kontrolního výboru Romana Bureše a Petra Pařila. 

Hlasování: pro-8 , proti-0 , zdržel se- 1 

 

Bod 3) – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající sdělila, že neuvolněným členům zastupitelstva může být v souladu s § 72 zákona o 

obcích a nařízení vlády č.318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném 

znění, poskytována měsíční odměna. Návrh na výši 60% z maximálních možných odměn. 

 

 



Návrh usnesení: č.12/22 

Zastupitelstvo obce Senorady v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n)  zákona o obcích stanoví měsíční 

odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 60 % takto: 

Místostarosta                                                15630,- Kč 

Předseda výboru                                             1736,- Kč 

Člen výboru                                                      1447,- Kč 

Člen zastupitelstva  bez funkcí                        869,- Kč 

Odměna bude poskytována od 1.11.2022 a v případě náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 

náležet ode dne složení slibu. 

Hlasování: pro- 9 , proti- 0, zdržel se- 0 

 

Bod 4) Určení členů krizového štábu obce  

 Předsedající informovala přítomné, že starosta obce (§ 21 krizového zákona) zajišťuje připravenost 
obce na řešení krizových situací a za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit 
krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. Krizový štáb bude 6ti členný. Přítomní byli vyzváni 
k aktivní účasti. Přihlásil se Radek Melcher. 

Bod 5) Jmenování zástupce pro MR Ivančicko 

Předsedající informovala o nutnosti jmenování zástupce obce pro jednání s Mikroregionem Ivančicko 

pro příští období. Byla navržena starostka Dana Prušková. 

Usnesení: č.13/22 

Zastupitelstvo obce jmenuje zástupcem pro jednání s Mikroregionem Ivančicko Danu Pruškovou. 

Hlasování: Pro-9,  Proti-0,   Zdržel se-0 

 

Bod 6) Schválení kompetencí starostky k provádění rozpočtových opatření 

Zastupitelstvo obce projednalo možnost schválení kompetencí starosty k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření na příjmové a výdajové straně. 

Usnesení: č.14/22 

Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostku obce k provádění rozpočtových 
opatření v plném rozsahu na příjmové i výdajové straně a současně si vyhrazuje právo na informaci o 
každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání 
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou a jejího stručného 
zdůvodnění. 
 
Pro- 9,  Proti-0,   Zdržel se-0 



Bod 7) Pacht pozemků p.č. 4117/4, 4007/3, 2596/1, 2596/2 a 4007/5, trvalý travní porost  

Předsedající informovala přítomné, že na dotčených pozemcích jsou realizována opatření na úrovni 

ochrany přírody a krajiny(spásání), v současné době pod nájemní smlouvou. Úmysl obce byl změnit 

nájemní smluvní vztah na pachtovní.  Jediným zájemcem o pacht pozemků je pan B. M. Za pacht 

pozemků bude účtováno pachtovné ve výši 150,-kč/ha. 

Usnesení: č.15/22 

Zastupitelstvo obce schvaluje pacht pozemků p.č. 4117/4, 4007/3, 2596/1, 2596/2 a 4007/5, trvalý 

travní porost jedinému zájemci panu B. M.,  za cenu 150,-kč/ha. 

Pro-9,  Proti-0,  Zdržel se-0    

Bod 8) Rozpočtové opatření č.7 - informace 

Účetní obce informovala přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č.7 – příjmy činily 48.000,- 

Kč (dotace na volby), výdaje činily 73.800,- Kč ( 48.000,- Kč volby,  25.800,- Kč čl.příspěvek 

Mikroregionu). Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Bod 9) Diskuse 

- Seznámení s projektem „Veřejná prostranství“ 

- Akce Sendrova stezka 28.10. 

- Veřejné sázení ovocných stromů 29.10. – příprava a rozdělení úkolů 

- Vítání občánků  6.11. 

- Mikulášská nadílka 4.12. 

- Myslivci – valná hromada – účast zastupitele 13.11. 

- Obecní ples 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19.00  hodin. 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání 

Zápis byl vyhotoven dne 24.10.2022 

Zapisovatel: Jitka Adamová 

Ověřovatelé:  Martin Došek                                                                                         

                         Pavel Vaníček 

Starostka :  Dana Prušková 

 


