Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
konaného dne 08.12.2021
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1/32/2021 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2/32/2021 určuje ověřovateli zápisu třicátého druhého zasedání pana Antonína Zouhara a pana
Antonína Ševčíka a zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou
3/32/2021 schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150 000,- Kč na projekt
Oprava muzea perleťářství za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
4/32/2021 schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č
JMK074038/21/OK, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
5/32/2021 schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK, který tvoří
přílohu č. 3 tohoto zápisu
6/32/2021 schvaluje finanční částku na služby sociální prevence ve výši 10 500,- Kč
7/32/2021 schvaluje finanční částku na služby sociální péče ve výši 59 500,- Kč
8/32/2021 schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Projektová dokumentace veřejného osvětlení –
I. etapa“ mezi Obcí Senetářov a společností ELING s.r.o., který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
9/32/2021 schvaluje pronájem pozemků parc.č. 1004, 1019, 1088, 1104, 1113, 1128, 1130, 1156,
1165, 1182/5, 1187/39, 1202/1, 1211, 1251, 1291, 1296, 1321/1, 1340, 1341, 1397, 1406, 1477,
1479, 1487, 1543 a 1559 vše v k.ú. Senetářov
10/32/2021 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků mezi Obcí Senetářov a
společností Sentus, s.r.o. se sídlem Senetářov 156, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu
11/32/2021 schvaluje Pachtovní smlouvu č. 639 mezi Obcí Senetářov a společností Sentus, s.r.o.
se sídlem Senetářov 156, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu
12/32/2021 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 až 2024, který tvoří přílohu
č. 6 tohoto zápisu.
13/32/2021 schvaluje rozpočtové provizorium Obce Senetářov pro rok 2022, které tvoří přílohu č.
7 tohoto zápisu
14/32/2021 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov, okres Blansko,
příspěvkové organizace, Senetářov 74 na roky 2023 – 2025, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu
15/32/2021 schvaluje Rozpočet Mateřské školy Senetářov, okres Blansko, příspěvkové
organizace, Senetářov 74 na rok 2022 v částce 2 930 000,- Kč, který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu
16/32/2021 schvaluje Směrnici spisového a skartačního řádu obce Senetářov, která tvoří přílohu
č. 10 tohoto zápisu
17/32/2021 bere na vědomí společnost HANDL s.r.o., se sídlem Uhřice 10, Nesovice, IČ: 27708047
na zpracování výběrového řízení na akci „KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“
s cenovou nabídkou 18 000,- Kč bez DPH a bere na vědomí komisi na výběr zhotovitele na akci
„KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“ ve složení Martin Pospíšil, Jana Sedláková,
Ondřej Ševčík, Petr Varga, Antonín Zouhar, náhradník Milan Musil
18/32/2021 schvaluje navýšení odměn za práce uzavřené na základě dohody o provedení práce a
dohody o pracovní činnosti ze 100,- Kč na 110,- Kč/hodina, a to od 01.01.2022
19/32/2021 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 183, parc.č. st. 255 v k.ú.
Senetářov o výměře 100 m2, v ceně 255,30 Kč/m2, pro firmu SYNCO METAL s.r.o., se sídlem
U Lihovaru 495, Černá Hora na dobu určitou od 01.01.2022 do 30.06.2022
20/32/2021 schvaluje nájem venkovních prostor v areálu průmyslové zóny na parc.č. 515/1 v k.ú.
Senetářov o výměře 12 m2 v ceně 102,10 Kč/m2/rok od 09.12.2021 na dobu neurčitou pro pana
21/32/2021 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 180, místnost č. 209, parc. č.st.
243 v k.ú. Senetářov o výměře 19,5 m2 v ceně 296,10 Kč/m2/rok pro paní
od 01.01.2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce
22/32/2021 schvaluje pořádání soutěže SDH okresního kola hry Plamen ve sportovním areálu
v termínu říjen 2022
23/32/2021 schvaluje pořádání soutěže SDH okresního kola hry Plamen ve sportovním areálu
v termínu květen 2022

24/32/2021 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou ke schválení rozpočtového opatření v
závěru roku 2021 s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé s
rozpočtovým opatřením seznámeni.
25/32/2021 schvaluje ponechání cen nájemného a služeb spojených s nájmem nebytových prostor
ve výši roku 2021.

