
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 

konaného dne 08.06.2022 

 

Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/37/2022 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 

2/37/2022 určuje ověřovateli třicátého sedmého zasedání pana Antonína Ševčíka a Mgr. Romana Kuběnu, 
zapisovatelem zápisu pana Petra Vargu 

3/37/2022 uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Senetářov a schvaluje závěrečný účet obce 
Senetářov za rok 2021 bez výhrad 

4/37/2022 schvaluje Smlouvu o jednorázovém příspěvku na provozování kanalizace se společností 
SENETEKO s.r.o., se sídlem Senetářov 177, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. 
5/37/2022 schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. Sb. 4/2022 mezi Obcí Senetářov a Muzeem regionu Boskovicka, 
příspěvková organizace, se sídlem Hradní 1, 680 01 Boskovice, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu 

6/37/2022 schvaluje vícepráce na akci Odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov v částce 83 894,38 Kč 
včetně DPH 

7/37/2022 schvaluje Dodatek ke Smlouvě mezi Obcí Senetářov a společností AQUEKO, spol. s r.o. se 
sídlem Velké Meziříčí, Lavičky čp. 122, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59401, IČO: 45476691 

8/37/2022 schvaluje zhotovení plynovodní přípojky k budově č.p. 118 společností Montáže inženýrských sítí, 
spol. s r.o., se sídlem Sokolská 199, 798 48 Protivanov, IČO: 43389554 s cenovou nabídkou 30 119,- Kč bez 
DPH 

9/37/2022 schvaluje zhotovení podloží autobusové čekárny panem Jaroslavem Gricem, Senetářov 42 
s cenovou nabídkou 42 887,- Kč včetně DPH 

10/37/2022 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/rok pro firmu SYNCO METAL, s.r.o., se sídlem U Lihovaru 495, 679 21 
Černá Hora, IČO: 63490633 dobu určitou od 01.07.2022 do 31.12.2022 

11/37/2022 schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 122/30 v k.ú. Senetářov, od současných majitelů 
 

 na pana 
s tím, že 

náklady spojené s převodem pozemku budou hrazeny žadatelem 

12/37/2022 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu 
pozemku parc.č. 122/30 v k.ú. Senetářov, od současných majitelů 

13/37/2022 neschvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. 1021, parc.č. 331, parc.č. 332/2, parc.č. 333/3 
vše v k.ú. Senetářov 

14/37/2022 schvaluje společnost SMS-služby s.r.o. se sídlem V rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha 4, 
IČO: 06784771 na zpracování výběrového řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na společné 
územní a stavební řízení pro novou výstavbu“ s cenovou nabídkou 16 940,- Kč včetně DPH 

15/37/2022 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy na zpracování výběrového 
řízení na akci „Zpracování projektové dokumentace na společné územní a stavební řízení pro novou 
výstavbu“ se společností SMS-služby s.r.o. se sídlem V rovinách 934/40, Podolí, 140 00 Praha 4, IČO: 
06784771 

 


