
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 

konaného dne 11.05.2022 

 
Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/36/2022 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
2/36/2022 určuje ověřovateli třicátého šestého zasedání pana Ondřeje Ševčíka a pana Antonína Zouhara 
a zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3/36/2022 schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1498/4 ostatní plocha o výměře 12 m2

 v k.ú. 
Senetářov  a p.č. 1498/5 ostatní plocha o výměře 3 m2

 v k.ú. Senetářov  pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo 
nám. 449/3, Brno 

4/36/2022 schvaluje Darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1498/4 a p.č. 1498/5 v k.ú. 
Senetářov  pro Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu 

5/36/2022 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu 
6/36/2022 souhlasí s ukončením pronájmu nebytových prostor na parc.č.st. 244 v k.ú. Senetářov o výměře 
32m

2 společností ALUMISTR SE, se sídlem U Výzkumu 603, Hrušovany u Brna k datu 30.06.2022 

7/36/2022 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 196, parc.č. st. 244 v k.ú. Senetářov o 
výměře 32 m2

 v ceně 224,60 Kč/m2/rok na dobu neurčitou 
od 01.07.2022  

8/36/2022 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 187, místnost č. 8, parc.č. st. 252 v k.ú. 
Senetářov o výměře 35 m2

 v ceně 255,30 Kč/m2/rok na dobu neurčitou pro společnost RAPTOR ARMAS 
s.r.o., se sídlem Lidická 700, Brno od 01.06.2022 

9/36/2022 schvaluje udělení souhlasu se zbudováním trezorových dveří do pronajímané místnosti č. 8, 
budovy č.p. 187 pro společnost RAPTOR ARMAS s.r.o., se sídlem Lidická 700, Brno s tím, že náklady 
spojené se zbudováním trezorových dveří si nájemce uhradí ze svých vlastních zdrojů 

10/36/2022 schvaluje výstavbu autobusové zastávky „U Jednoty“ do maximální výše 140 000,- Kč s tím, 
že autobusová čekárna bude typ MINI/UZ dodaný firmou Vendula Kyščiaková Nosálková, se sídlem 
Dvorská 336/7, Zábřeh, IČ: 731 00 862 

11/36/2022 schvaluje počet členů zastupitelstva obce Senetářov  pro následující volební období v počtu 9 
zastupitelů. 
 


