
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 

konaného dne 12. 12. 2022 
 

Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/4/2022 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 

2/4/2022 určuje ověřovateli třetího zasedání pana Antonína Ševčíka a pana Romana 

Kyjovského, zapisovatelem zápisu pana Milana Musila 

3/4/2022 schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu 

4/4/2022 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou ke schválení rozpočtového opatření v 

závěru roku 2022 s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce budou zastupitelé s 

rozpočtovým opatřením seznámeni. 

5/4/2022 schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023 až 2025 

6/4/2022 schvaluje rozpočtové provizorium Obce Senetářov pro rok 2023 

7/4/2022 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov, okres Blansko, 

příspěvkové organizace, Senetářov 74, na roky 2024-2026 

8/4/2022 schvaluje Rozpočet Mateřské školy Senetářov, okres Blansko, příspěvkové 

organizace, Senetářov 74 na rok 2023 v částce 3 030 000,- Kč 

9/4/2022 schvaluje Program rozvoje obce Senetářov na roky 2023 a 2026  

10/4/2022 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2022 o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství 

11/4/2022 schvaluje Pravidla pro poskytování individuálních dotací v Obci Senetářov na rok 

2023 

12/4/2022 schvaluje komisi pro posouzení žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce 

Senetářov na rok 2023 ve složení Magda Vargová, Antonín Ševčík, Svatoslav Jahoda 

13/4/2022 schvaluje navýšení odměn za práce uzavřené na základě dohody o provedení práce 

a dohody o pracovní činnosti ze 110,- Kč na 120,- Kč/hodina, a to od 01.01.2023 

14/4/2022 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 183, parc.č. st. 255 v k.ú. 

Senetářov o výměře 100 m
2
, v ceně 255,30 Kč/m

2
, pro firmu SYNCO METAL s.r.o., se 

sídlem U Lihovaru 495, Černá Hora na dobu určitou od 01.01.2023 do 30.06.2023 

15/4/2022 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 187, místnost č. 10, parc.č. st. 

252 v k.ú. Senetářov o výměře 20 m
2
, v ceně 255,30 Kč/m

2
, pro společnost   Lipka – školské 

zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, se sídlem Lipová 

233/20, 602 00 Brno, na dobu neurčitou od 13.12.2022 

16/4/2022 schvaluje zvýšení nájmu nebytových prostor u smluv bez úhrady služeb o inflaci 

podle údajů ČSÚ za předchozí kalendářní rok a to formou písemného výměru, který bude 

považován za dodatek ke smlouvě 

17/4/2022 schvaluje zřízení vkladového účtu u České spořitelny a.s., do maximální částky 

10 milionů Kč s úročením 5,9 % na dobu 6 měsíců s obnovováním  

18/4/2022 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy na zřízení 

vkladového účtu s obnovováním se společností Česká spořitelna, a.s. se sídlem Kounicova 

952/4, 602 00 Brno 

19/4/2022 bere na vědomí výběr dodavatele na Zpracování projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení, pro novou výstavbu společností   ODEHNAL PROJEKT 

s.r.o., se sídlem 9. května 1179/11, Blansko, s nejlevnější cenovou nabídkou 438 262,-Kč 

včetně DPH. 

20/4/2022 schvaluje Smlouvu o dílo na Zpracování projektové dokumentace pro společné 

územní a stavební řízení pro novou výstavbu, uzavřenou mezi Obcí Senetářov a společností 

ODEHNAL PROJEKT s.r.o., se sídlem 9. května 1179/11, Blansko 

 


