
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
konaného dne 26.05.2021 

 

Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/27/2021 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
2/2/2021 určuje ověřovateli zápisu dvacátého sedmého zasedání pana Ondřeje Ševčíka a pana Antonína 
Zouhara a zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3/27/2021 schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 
4/27/2021 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK070575/21/ORR 
5/27/2021 schvaluje komisi na výběr zhotovitele na akci „Výměna dveří a dlažby v budově MŠ Senetářov“ ve 
složení Zdeňka Možná, Jana Sedláková, Milan Musil, náhradník Petr Varga 
6/27/2021 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy na dodavatele na realizaci akci 
„Výměna dveří a dlažby v budově MŠ Senetářov“ 
7/27/2021 revokuje usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Senetářov č. 8/26/2021 ze dne 26.04.2021 o 
souhlasu s umístěním Z-BOXU napájeného solární energií na části parcely č. 754/21 v k.ú. Senetářov pro 
výdej zásilek. Cena nájemného bude ve výši 1 000,-Kč vč. DPH/rok 
8/27/2021 souhlasí s umístěním Z-BOXU napájeného solární energií na části parcely č. 754/21 v k.ú. 
Senetářov pro výdej zásilek. Cena nájemného bude ve výši 500,-Kč bez DPH/rok 
9/27/2021 schvaluje udělení výjimky v počtu 28 dětí v MŠ Senetářov na dobu neurčitou 
10/27/2021 souhlasí s ukončení nájmu venkovních prostor na parc.č. 515/1 v k.ú. o výměře 9 m2 panem 

 k datu 31.05.2021 
11/27/2021 souhlasí s výkonem technického dozoru na akci „KANALIZACE v areálu průmyslové zóny 
Senetářov“ s cenovou nabídkou 30 000,- Kč bez DPH od společnosti ODEHNAL PROJEKT s.r.o., se sídlem 
9. května 1179/11, 678 01 Blansko 
12/27/2021 souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora boje proti suchu, zadržení 
vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021“, DT1 Zadržení vody 
v krajině na akci „Odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov“ 
13/27/2021 souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora boje proti suchu, zadržení 
vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021“, DT3 Projektová 
dokumentace na akci „Odbahnění vodních nádrží v obci Senetářov“.  
 


