
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
konaného dne 20.10.2021 

 
Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/31/2021 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
2/31/2021 určuje ověřovateli zápisu třicátého prvního zasedání pana Antonína Zouhara a pana Milana Musila 
a zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3/31/2021 schvaluje opravy vjezdové brány do areálu průmyslové zóny včetně modernizace otevírání brány 
mobilním telefonem firmou Brány – Vrata Přikryl, Jaromír Přikryl, Pražská 76, Letovice, IČ: 64342433 do 
maximální částky 50 000,- Kč 
4/31/2021 schvaluje opravy buňky na sběrném dvoře firmou Petr Mikoláš, Lipovec 328,  IČ: 65778049 do 
maximální částky 40 000,- Kč 
5/31/2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu 
6/31/2021 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu 
7/31/2021 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu 
8/31/2021 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního 
programu: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území 
Jihomoravského kraje v roce 2021 č. JMK 073352/21/OR, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu 
9/31/2021 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního 
programu: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území 
Jihomoravského kraje v roce 2021 č. JMK 073323/21/OR, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu 
10/31/2021 schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu 
11/31/2021 schvaluje bezúplatný převod zemědělského pozemku parc.č. 515/4 v k.ú. Senetářov o výměře 
3 063 m2 od Státního pozemkového úřadu 
12/31/2021 schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č. 1088, 1128, 1156, 1165, 1340, 1341, 1397, 1406,  
1477, 1019, 1479, 1487, 1543, 1104, 1113, 1211, 1251, 1291, 1296, 1559, 1004, 1202/1, 1321/1, 1187/39, 
1182/5, 1130  vše v k.ú. Senetářov 
13/31/2021 schvaluje vyřazení Územního plánu obce Senetářov schváleného usnesením zastupitelstva obce 
dne 31.05.2006 pod číslem usnesení 6 z majetkové evidence obce Senetářov 
14/31/2021 schvaluje zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2206 o závazných částech územního plánu 
obce Senetářov 
15/31/2021 neschvaluje změnu územního plánu obce na parc.č. 1463, 1464, 1465, 1464, 1467, 1468, 1469 
a 1471 vše v katastrálním území Senetářov na využití pozemků pro umístění fotovoltaické elektrárny 
16/31/2021 schvaluje společnost Rozvojová agentura zlínského kraje na zpracování výběrového řízení na 
akci „Odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov“ s cenovou nabídkou 21 000,- Kč 
17/31/2021 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu  Smlouvy o dílo s firmou Rozvojová 
agentura zlínského kraje, IČ: 228 20 671 na administraci veřejné zakázky „Odbahnění vodních nádrží v obci 
Senetářov“ 
18/31/2021 schvaluje komisi na výběr zhotovitele na akci „Odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov“ ve 
složení Milan Musil, Antonín Ševčík, Antonín Zouhar, Martin Pospíšil, Jana Sedláková a náhradník Petr Varga 
19/31/2021 schvaluje komisi pro posouzení žádosti o dotaci z rozpočtu obce Senetářov na rok 2022 ve 
složení Magda Vargová, Antonín Ševčík, Ondřej Ševčík 
20/31/2021 schvaluje zbudování nádrže na vodu ve sportovním areálu Sborem dobrovolných hasičů 
Senetářov. 

 


