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Vážení spoluobčané,
určitě jste si užili krásné léto, po prázdninách a dovolených vás opět 

vítá podzimní vydání senetářovského zpravodaje.
Děti  z  naší  školky  první  zářijový  den  přivítalo  opravené  oplocení 

zahrady  mateřské  školy.  Rovněž  je  dokončena  modernizace  místní 
knihovny. Od 19. září je opět otevřena pro všechny čtenáře. 

V  minulém  vydání  zpravodaje  jsem  uváděla  o  přidělené  dotaci
z IROPU   na nákup požárního automobilu. V současné době probíhá 
výběrové řízení na tuto akci.

V  druhé  polovině  září  budou  započaty  práce  na  stavbě 
multifunkčního  hřiště.  Ve  výběrovém  řízení  byla  vybrána  firma  JM 
Demicarr s.r.o. s nejlevnější cenovou nabídkou 1 499 829 Kč bez DPH.

V dubnu byl zakoupen nový sekací stroj na trávu a přívěsný vozík od 
firmy Husqvarna v celkové hodnotě 187 928,- Kč. Zelených ploch máme 
v obci hodně a jistě mi dáte za pravdu, že tento typ sekacího stroje práci 
hodně usnadní.

Během  letních prázdnin  se porouchal malotraktor,  který máme  již 
deset  roků. Oprava by stála 90 000,-Kč, proto se zastupitelstvo obce 
rozhodlo pro nákup nového malotraktoru Vega 36HP Comfort i s přední 
otočnou    hydraulickou  radlicí  v  celkové  hodnotě  526  968,-  Kč.  Bylo 
rozhodnuto  pro  nákup  stejného  modelu,  už  jen  z  toho  důvodu,  že
k  tomuto  typu  jsou  dokoupeny  potřebné  komponenty  např.  zametací 
kartáč,  rozmetadlo  atd.  Dosloužilý malotraktor  byl  nabídnut  k  prodeji 
v současné době máme zájemce, který jej odkoupí za částku 96 800,- Kč.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva obce  rezignovali na mandát 
člena  zastupitelstva  obce  Senetářov  tři  zastupitelé,  a  to  za  stranu 
Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou. 
Bylo  svoláno  jednání  zastupitelstva  obce,  na  které  byli  pozváni  tři 
následující náhradníci, kterým vznikl mandát člena zastupitelstva, z výše 
jmenované strany. I tito tři zastupitelé na mandát rezignovali. Opět bylo 
svoláno zastupitelstvo obce a pozváni další tři náhradníci, kterým vznikl 
mandát na člena zastupitelstva obce, a  ti  také podali  rezignaci. Před 
volbami  v  roce  2014  byl  počet  členů  zastupitelstva  schválen  jako 
devítičlenný. Dle zákona musí mandát vykonávat minimálně pět členů 
zastupitelstva. V současné době je šest členů zastupitelstva, což splňuje 
nadpoloviční většinu.

Závěrem přeji všem pohodové podzimní dny. 
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková
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V  příštím  roce  bude  zahájena  stavba  splaškové  kanalizace
v Senetářově. Součástí této stavby budou jednak hlavní stoky, vedené 
zpravidla v komunikaci, ale také odbočky z těchto stok pro jednotlivé 
domovní přípojky.

Odbočky  budou  vždy  vytaženy mimo  komunikaci,  podle  situace
v daném místě  většinou za  inženýrské  sítě  (v  rámci  stavby  je  tedy 
hrazena ta část přípojky, která je nejnáročnější a nejdražší). Zbývající 
část domovní přípojky, vedená od tohoto ukončení až po nemovitost, je 
již záležitostí každého vlastníka nemovitosti.

Aby mohly být domovní přípojky provedeny,  je nutné pro každou
z  nich  zpracovat  projekt,  na  základě  kterého  vydá  stavební  úřad
v Jedovnicích územní souhlas.

Z  důvodu  co  nejlevnějšího  zpracování    projektu    jednotlivých 
přípojek budou osloveny tři projekční firmy o podání nabídek.   Z těchto 
nabídek   vybere   zastupitelstvo obce nejlevnější, tedy nejvýhodnější, 
kterou   následně doporučí   občanům. Každý majitel nemovitosti se 
samozřejmě může rozhodnout sám, zda si nechá zpracovat projekt 
doporučenou firmou, nebo si  zařídí veškerou potřebnou dokumentaci 
sám.

Za  tímto  účelem  budou  projektanti  přípojek  z  doporučené  firmy 
obcházet  jednotlivé  nemovitosti  a  zjišťovat  potřebné  údaje.  Termín 
obchůzek  bude  v  předstihu  oznámen,  předpokládá  se  během  října
a listopadu 2016.

Projektanti budou potřebovat tyto informace:
-  jak  jsou  v  současnosti  likvidovány  splaškové  a  dešťové  vody
v jednotlivých nemovitostech

-  kudy  bude  pro  vás  nejvýhodnější  vést  kanalizační  přípojku
z nemovitosti a jaká je potřebná hloubka potrubí v místě vyústění
z nemovitosti
Současně  bude  potřeba  podepsat  plnou  moc  pro  zastupování 

vlastníků nemovitostí  při vyřizování územního souhlasu, a to od všech 
spoluvlastníků nemovitosti.

Následně  budou  vypracovány  projekty.  Projektanti  rovněž  zajistí 
potřebná  vyjádření  správců  sítí,  komunikací,  smlouvy  s  vlastníky 
dotčených pozemků a vlastní podání na stavební úřad.  

Další technické informace
Přípojka bude z plastového potrubí o průměru (DN) 150 mm. 
Pro každou nemovitost bude provedena jedna přípojka.

Projekty domovních kanalizačních přípojek 
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Na přípojce bude vždy plastová revizní šachtička DN 400 (umístěná 
pokud možno na konci odbočky, provedené se stavbou kanalizace). 
Šachtička není součástí stavby kanalizace.

Stávající septiky a jímky je nutno vyřadit z provozu a splaškové vody 
musí být do stoky napojeny přímo bez zdržení (stávající septiky nebo 
jímky je možné po vyčištění ponechat jako akumulaci na dešťové vody 
například na zalévání)

Do splaškové kanalizace budou napojeny veškeré splaškové vody, 
tj.z WC, koupelen, kuchyní.

Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody, vody
z chlévů apod., je tedy nutné oddělení dešťových a splaškových vod.

Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
stalo se  tradicí,  že na přelomu července a srpna odjíždíme   na 

Šumavu,  kde  se  zúčastňujeme  nočních  závodů  v  Benešově  Hoře. 
Letos  jsme  toto pojali  jako dvoudenní výlet, proto  jsme odjížděli  až
v sobotu. Navštívili jsme Aquapark v Praze a pak nás už čekaly závody 
v Benešově Hoře. Zde mladší ve své kategorii zvítězili a starší obsadili 
8. místo. V neděli nás čekala již cesta domů.

V období prázdnin se zúčastnilo družstvo žen – tým A a B a také 
družstvo mužů závodů Velké ceny Blanenska. Družstvo žen A obsadilo 
2.  místo  v  Jabloňanech,  v  Bořitově,  v  Němčicích,  v  Lysicích
a v Sudicích 3. místo v Ostrově u Macochy a v Sychotíně. Družstvo žen 
B dosáhlo největšího úspěchu v Lysicích - 5. místo a družstvo mužů
v Paměticích - 7. místo. Celkově družstvo žen A obsadilo v letošním 
ročníku Velké ceny Blanenska krásné 4. místo, když jim o 1 bod unikla 
třetí příčka, ženy B obsadily 14. místo a muži 17. místo. 

O  prázdninách  začala  druhá  část  soutěží  Okresní  ligy mládeže
a mladší žáci vykročili rázně za obhajobou a sérii 3 vítězství ukázali 
soupeřům své kvality.
27.8. – Šošůvka – starší 6. místo, mladší 1. místo
28.8. – Těchov – starší 6. místo, mladší 1. místo
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12. 3. 2016   jsme pro členy, jejich rodinné příslušníky a příznivce 
spolku  uspořádali  malý  výlet.  Navštívili  jsme  Sloupsko-šošůvské 
jeskyně  a  pivovar  Černá  hora,  kde  jsme  se  zúčastnili  exkurze
s odborným výkladem. 

14.5.2016 jsme společně s Obcí Senetářov uspořádali již tradiční 
festival – „Gulášové slavnosti“ s bohatým kulturním programem, který 
také již tradičně moderovala p. Jarka Vykoupilová. K občerstvení byly 
mimo jiné koláče z místní pícky. Podle návštěvnosti, která je rok od 
roku větší,  to vypadá, že se  lidem  tato akce v příjemném prostředí 
muzejní zahrady líbí.

Ve dnech 7.10 - 10.7.2016 se družstvo Spolku Muzeum Senetářov 
v počtu sedmi členů, spolu s vedením MAS Moravský kras  zúčastnilo 
Mezinárodního setkání   přátel pícek na východním Slovensku v obci 
Pribenik.  Naše  družstvo  bylo  jediné,  které  reprezentovalo  ČR. 
Připravovali  jsme  tři  druhy  jídel  a  dle  zájmu  návštěvníků,  novinářů
a dokonce maďarské  televizní stanice byla naše účast na  této akci 
hodnocena  kladně.

V  průběhu  měsíce  dubna  jsme  s  pomocí  sponzorského  daru 
zhotovili betonovou podlahu pod přístřeškem, který slouží jako pódium 
pro účinkující. V průběhu letošního roku se nám podařilo získat další 
exponáty  staré  zemědělské  techniky.  Bohužel  omezené  prostory 
místního muzea    nám  neumožňují  přijmout  a  vystavit  hlavně  větší 
dřevěné  exponáty.  Do  budoucna  budeme  muset  zvážit  zbudování 
dalšího krytého stanoviště pro tyto exponáty.

Poslední akcí, která se k dnešnímu dni v areálu muzea konala bylo 
20.8.2016 Posezení při cimbálu s degustací vína. K poslechu hrála 
cimbálovka  Vinařství  Rozařín.  K  jednotlivým  druhům  vína  a  vše
o  pěstování  odborně  přednášel  pan  R.  Janoušek.  Naše  členky
i nečlenky spolku připravily koláče, které se pekly tak   jako škvarkový 
chléb v pícce. K snědku bylo také jídlo z pánve a udírny.

Bohužel účast na této akci byla o něco menší než v loňském roce. 
Asi někoho odradilo vstupné. Poslechnout si cca 5 hodin cimbálovky za 
50.-  Kč,  která  byla  na  rozdíl  od  loňského  roku  dobře  ozvučena,  si 
myslím není mnoho.

Jako již tradičně je na těchto akcích (na rozdíl od přespolních) malá 
účast senetářovských občanů. 

Závěrem těchto pár řádků děkuji Vám všem, kteří jste byli jakýmkoli 
způsobem nápomocni při zajištění těchto akcí.  
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Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané,
v  letošním  roce  jsme  příspěvek  do  zpravodaje  nedávali,  tak mi 

dovolte,  abych Vás alespoň  v  krátkosti  seznámil  s  činností  našeho 
spolku.

27.2.2016  se konala v klubovně VVH Spolku Muzeum Senetářov. 
Na této Valné hromadě byla zhodnocena činnost za rok 2015 a vytyčen 
plán činnosti na rok 2016. Spolek má k tomuto datu 20 členů.

  3.9. – Krasová – starší 2. místo, mladší 1. místo, přípravka 1. místo
  3.9. – Borotín – starší 4. místo, mladší 1. místo
17.9. – Sebranice – starší – 7. místo, mladší – 2. místo

Během  léta  se  někteří  dorostenci  zúčastňovali  závodů  100  m 
překážek.  Největšího  úspěchu  dosáhl  Vít  Kolmačka,  když  obsadil
v seriálu závodů X-flame pohár 2016 - 1. místo (5 závodů - Provodovice
- 14. místo, Moravský Beroun - 2. místo, Bludov - 8. místo, Třeština - 1. 
místo, Choltice - 2. místo) a v Českém poháru Rebel 2016 obsadil 7. 
místo  (6  závodů  -  Třebíč,  Ostrava,  Olomouc,  Bludov,  Kamenec
u Poličky, Písková Lhota, z celkového počtu 108 závodníků včetně
reprezentace).  25.9.  se  zúčastnil  závodů  ve  Skutči,  kde  obsadil 
3.místo.

Některé naše děti se zúčastnily závodů na 60 m s překážkami. Ani 
zde se neztratily a ve výsledkové listině se umisťovaly do 25. místa
z celkového počtu 80 závodníků. 

Výjezdy:
19. 8. - požár štěpkovače Lipovec

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
24.9. – posezení u burčáku – proběhne v areálu bývalého fotbalového 

hřiště
26. 11. – Kateřinská zábava
11. 12.– rozsvícení vánočního stromu
sběr železného šrotu a papíru

Na všechny kulturní akce Vás srdečně zveme.
Na  závěr  chci  popřát  všem  krásný  podzim  a  bohatou  úrodu  ze 
zahrádky.

Josef Šenk
 starosta SDH
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Základní škola a mateřská škola Podomí
Slavnostní  zahájení  školního  roku  2016/2017  se  konalo  1.  září

v  tělocvičně  školy.  Pan  ředitel  Miloslav  Tomek  přivítal  všechny 
přítomné, mezi nimiž byli kromě 168 žáků naší školy také mnozí rodiče, 
současní i bývalí učitelé, správní zaměstnanci školy a podomská paní 
starostka  Kateřina  Ševčíková.  Nejvíce  se  na  tento  den  jistě  těšili 
prvňáčci,  které  letos  přivítala  paní  učitelka  Markéta  Martinková.
V letošním roce do první třídy nastoupilo dvacet dva žáků. Věříme, že 
kladné  emoce  se  v  menší  či  větší  míře  objevily  i  u  jejich  starších 
spolužáků.  Pokud  ne  na  nové  poznatky,  jistě  se  těšili  alespoň  na 
setkání s kamarády a oblíbenými kantory, byli zvědaví na nové paní 
učitelky  i na novou podobu šaten se skříňkami.   Doufejme, že byla 
splněna veškerá jejich očekávání.

Kromě nových uzamykatelných žlutozelených skříněk, kterých se 
dočkali  žáci  pátého  až  devátého  ročníku,  proběhly  ve  škole
o prázdninách některé další drobnější opravy a úpravy, například nové 
dřevěné obložení radiátorů v tělocvičně. Pro žáky z prvního až čtvrtého 
ročníku byly vyhrazeny čtyři ze stávajících klecových šaten.

Během září se postupně zaběhla výuka ve všech ročnících. Díky 
vyšším počtům žáků na prvním stupni bylo nutné již v minulých letech 
zavést půlenou výuku cizího jazyka a od letošního roku také půlenou 
výuku informatiky. 

Od října zahájí svoji činnost zájmové kroužky. Děti a rodiče letos 
mohli  vybírat  z nabídky šestnácti  kroužků organizovaných školou – 
hudební, sportovní, výtvarné, přírodovědné apod. Kromě této široké 
nabídky mají také letos děti možnost navštěvovat kroužek Estavela, 
který je environmentálně zaměřen, a v prostorách školy jej již tradičně 
organizují pedagogičtí pracovníci SEV Rychta z Krásenska. Na svoje 
úspěchy minulých let naváže také v tomto školním roce svojí činností 
dramatický  kroužek,  dětská  odnož  sdružení  KDO  (Krásenských 
Divadelních Ochotníků).

Pro školní rok 2016/2017 je již nyní naplánována řada kulturních 
akcí, vědomostních a sportovních soutěží, o nichž budou žáci i rodiče 
vždy včas informováni tradičními informačními cestami.  

ŠKOLA a ŠKOLKA

Mgr. J. Kocmanová
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SEMKO
Spolek SEMKO (Klub seniorů a Centrum zdravého životního stylu) 

v  průběhu  prázdnin  vyvíjel  činnost  v  tzv.  letním  režimu. Pravidelná 
cvičení a rehabilitace pravděpodobně začnou od října.

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení přátelé,

letošní léto bylo pro zahrádkáře v naší oblasti (na rozdíl od majitelů 
venkovních bazénů) velice příznivé. Střídaly se teplé dny s deštivými, 
což  se  projevilo  na  dobré  úrodě  ovoce  i  zeleniny.  Bohužel  tyto 
klimatické podmínky také ve velké míře umožnily rozmnožení různých 
škůdců v našich zahradách,  jako  jsou plísně, houby, škodlivý hmyz 
apod. Proto informujeme, že motorový postřikovač, který je v majetku 
naší  zahrádkářské  organizace,  je  opraven  a  znovu  funkční  a  je 
možnost jej opět využívat. 

Ve středu 7. 9. 2016 proběhla pracovní brigáda na údržbu zeleně na 
návsi a „Trávníkách“ Jednalo se o prořezání přerostlých keřů a úpravu 
okrasných stromů. 

Na začátek měsíce října plánujeme zájezd na „Dýňové slavnosti“ do 
zahradnictví U Kopřivů v Šebrově, které se budou konat dva víkendy po 
sobě.  V  minulých  letech  zde  byly  ukázky  venkovních  i  vnitřních 
dekorací  nejen  z  dýní.  Děti  i  ostatní  návštěvníci  si  mohli  na místě 
vytvořit  vlastní  dílo  ze  zde  zakoupených dýní. K  ochutnání  se  daly 
zakoupit výrobky z dýní, jako např. polévka, grilované dýně, dýňové 
zelí, koláče s dýněmi apod.   Mimo to bylo možné ochutnat i zakoupit 
kompoty a  jiné zavařeniny, marmelády atd. Nabízeno bylo  i dýňové 
pivo.  Samozřejmě  probíhal  tradiční  prodej  květin  jak  vnitřních,  tak 
venkovních. V nabídce bylo velké množství keřů a stromků (okrasných 
i  ovocných),  dekorace  podzimní,  vánoční,  hnojiva  a  semena. 
Nechyběly atrakce pro děti, jako slámoviště, malé ZOO, malování na 
obličeje….A  všude  nás  obklopovaly  spousty  dýní  různých  velikostí
a tvarů. Organizátoři a majitelé slibují, že se také v tomto roce dočkáme 
dalších  nových  překvapení.  Doufáme,  že  se  i  letos  tyto  „Dýňové 
slavnosti“ vydaří.

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res
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SEMKO je členem Rady seniorů Jihomoravského kraje (RS JMK), 
která  zastřešuje  seniorské  organizace,  které  spolupracují
a spoluorganizují svoji činnost.(Např. Svaz důchodců, Svaz diabetiků, 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – SONS, a různé 
jiné  seniorské spolky).

RS JMK a SONS organizovali v červnu týdenní rekondiční pobyt
v Lázních Poděbrady.

V srpnu pak rekondiční pobyt v Orlických horách v Deštné. Kromě 
jiného  byla  navštívena  Masarykova  chata,  Šerlišský  mlýn  (známý 
svými  borůvkovými  koláčky),  zimní  středisko  Říčky,  prodejní  trhy
v Polsku, Náchod a další. V Náchodě byli všichni překvapení překrásně 
upraveným náměstím a toho jak si tam váží svých významných rodáků. 
Na domech je několik desítek pamětních desek. Kapitán Jaroš, který 
padl u Sokolova má obrovskou pamětní desku na poštovním úřadě kde 
pracoval. Pan Škvorecký má uprostřed náměstí  sochu v nadživotní 
velikosti.

V  úterý  20.  září  2016  navštívili  Senetářov  členové  Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých z okresu Blansko pod záštitou 
Centra zdravého životního stylu SEMKO. Navštívili kostel (poděkování 
patří  panu  Zouharovi  za  zasvěcený  výklad),  podívali  se  na  „pícku“
a pokračovali do průmyslové zóny. Zde  jim byla umožněna exkurze
a prohlídka firmy Aria. Provázel nás a informoval s nepředstavitelnou 
ochotou a vstřícností majitel pan Tito. Dá se říci, že firma je na světové 
úrovni. Díky moc.

V centru SEMKA, které nám nezištně pronajímá Obec Senetářov 
bylo připraveno malé občerstvení, proběhlo cvičení podle DVD, měřil 
se  tlak  krve,  byly  předávány  různé  brožury  pro  seniory  a  další.
V činnosti byly i rotopedy, masážní křeslo a další. Poděkování patří též 
správcovi panu Pospíšilovi M.

Rada  seniorů  Jihomoravského  kraje  vede  desítky  jednání  na 
podporu kvalitního života seniorů. V Jihomoravském kraji žije   přes 
180.000  seniorů,  přitom  zde  seniorské  komunitní  centrum  není
a významně pociťujeme, že chybí. Dosavadní seniorské aktivity jsou 
sice poměrně velké, ale jsou roztříštěné, nepřehledné, nejednotné, a to 
má vliv na jejich propagaci a zejména efektivní využívání.

Zukal J. spolek SEMKO,
člen předsednictva RS JMK
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20.7.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého prvního zasedání 

ing. Michala Zouhara a pana Antonína Zouhara a zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje  Smlouvu  o  bezúplatném  převodu  vlastnického  práva
k  nemovité  věci  s  omezujícími  podmínkami  č.  UZSVM/BVY/ 
2576/2016-BVYM mezi Obcí Senetářov a Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

4] schvaluje rozpočtové opatření č. 3
5] schvaluje komisi na výběr zhotovitele   na akci „Zpevněné plochy

U Muzea – I. etapa“ ve složení: Jana Sedláková, Antonín Zouhar, 
Josef Šíbl, náhradník Petr Varga                                                

6] schvaluje  ukončení  nájemní  smlouvy na pozemku parc.č.  st.253
v k.ú. Senetářov panem A. P. ke dni 20.07.2016

7] schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny,   
budova  č.p.  186  o  výměře  16m2,  v  ceně  300,-Kč/m2,  a    to  od 
01.08.2016 na dobu neurčitou   pro firmu WORKSTEEL s.r.o., se 
sídlem Senetářov 185, 679 06 p. Jedovnice

8] schvaluje předběžný souhlas s prodejem části parcely p.č. 126/10
v  k.ú.  Senetářov,  ve  vlastnictví  obce  Senetářov  a  následným 
odkupem části parcely 126/7 v k.ú. Senetářov, ve vlastnictví paní P.R. 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 1.9.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého druhého zasedání 

ing. Petra Zouhara a pana Milana Musila a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] schvaluje  vyvěšení  záměru  prodeje  zahradní  techniky,  a  to 
malotraktoru  Vega  30  HP  s  přední  shrnovací  radlicí  ARS-103
a kloubovou hřídelí s volnoběžkou BKH316/a případným zájemcům 
a nejvyšší nabídce

4] schvaluje  zakoupení  nového  malotraktoru  Vega  36HP  Comfort, 
hydraulickou radlici přední otočnou s označením ARS-165H a nový 
přední tříbodový závěs PZA-101 vše v celkové hodnotě 526 967,10 
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Kč včetně DPH a v případě potřeby zakoupení kloubové hřídele
s volnoběžkou BKH316/a v hodnotě 6 655,- Kč včetně DPH

5] schvaluje rozpočtové opatření č. 4 
6] schvaluje firmu JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov 

u Brna na provedení zakázky „Rekonstrukce víceúčelového hřiště 
Obce Senetářov“ s nejnižší cenovou nabídkou 1 499 829,- Kč bez 
DPH

7] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Obce Senetářov“ 
s firmou JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna.

8] schvaluje  stavební  dozor  na  akci  „Rekonstrukce  víceúčelového 
hřiště Obce Senetářov“ s nejlevnější cenovou nabídkou 17 800,- Kč 
bez   DPH od firmy BESTA – ING.BRÁZDA, Smetanova 4, 678 01 
Blansko

9] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy 
na stavební dozor na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště obce 
Senetářov“ s firmou BESTA – ING.BRÁZDA, Smetanova 4, 678 01 
Blansko

10]schvaluje  zrušení předkupního práva na parc.  č.  1187/20 v  k.ú. 
Senetářov,  které  je  nedílnou  součástí  Kupní  Smlouvy  uzavřené 
mezi  paní H.K. a Obcí Senetářov dne 18.11.2009

11]schvaluje  zrušení předkupního práva na parc.  č.  1187/19 v  k.ú. 
Senetářov,  které  je  nedílnou  součástí  Kupní  Smlouvy  uzavřené 
mezi panem M.K. a MVDr. M.K. a  Obcí Senetářov dne 27.11.2009

12]schvaluje zrušení předkupního práva na parc. č. 1187/5   a parc.č. 
st.  351  obě  v  k.ú.  Senetářov,  které  je  nedílnou  součástí  Kupní 
Smlouvy  uzavřené  mezi  panem  M.Ch.  a  paní  M.B.  a    Obcí 
Senetářov dne 30.11.2009

13]schvaluje navýšení ceny o vícepráce  na akci „Modernizace místní 
knihovny Senetářov“  v částce 10 180,- Kč

14]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu dodatku 
smlouvy o dílo na akci „Modernizace místní knihovny Senetářov“
k  navýšení ceny o vícepráce v částce 10 180,- Kč.

15]schvaluje nájem nebytových prostor parc.č. 255 v k.ú. Senetářov, 
hala  č.p.183  o  výměře  100m2,  v  ceně  250,-Kč/m2,  pro    firmu   
SYNCO METAL s.r.o. se sídlem Dřevařská 14, 680 01 Boskovice 
na dobu určitou od 01.10.2016 do 31.12.2016

16]schvaluje nájem nebytových prostor  parc.č. 255 v k.ú. Senetářov, 
hala č.p.183 o výměře 70m2, v ceně 250,-Kč/m2, pro  firmu  Putch 
Stord  s.r.o.,  se  sídlem  Senetářov  185,  679  06  p.  Jedovnice  od 
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02.09.2016  na dobu neurčitou
17]schvaluje  prodejní  cenu  části  pozemku  parc.č  126/10  v  k.ú. 

Senetářov, ve výši 20,-Kč/m2
18]schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku  parc.č. 126/10  

v k.ú. Senetářov o výměře 131m2.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.9.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého druhého zasedání 

pana Antonína Ševčíka a pana Josefa Šíbla a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 5
4] ruší usnesení č. 18 ze dne 01.09.2016 zveřejnění záměru prodeje 

části pozemku  p.č. 126/10  v k.ú. Senetářov o rozměru 131m2
5] schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku  parc.č. 126/10  

v k.ú. Senetářov o výměře 110 m2
6] schvaluje nájem nebytových prostor parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov 

o výměře 20m2,  v  ceně 100,-Kč/m2, pro    firmu   EKO-SYSTEM 
 s.r.o., se sídlem Na Koupaliště 10,  103 00 Praha - Benice na dobu 
určitou od 13.09.2016 do 31.03.2017

7] ruší  usnesení  č.7  ze  dne  20.07.2016  o  pronájmu    nebytových 
prostor pro firmu WORKSTEEL s.r.o.

8] schvaluje nákup nové hřídele k malotraktoru Vega ve výši 3 098,- Kč.



– 14 –

kosmetika,  pesticidy,  fotochemikálie,  léky,  lepidla,  desinfekční 
prostředky, čistící prostředky na okna a WC, laky, zaolejované hadry, 
nádoby se zbytky chemikálií a pod.

V letošním roce schválila Rada Jihomoravského kraje nový dotační 
titul  Obecní  knihovny  s  cílem modernizace  interiérů  a  technického 
vybavení  veřejných  knihoven  v  obcích  do  3  000  obyvatel.  Mezi 
úspěšnými  žadateli  byla  také  naše  obec,  která  s  projektem 
„Modernizace místní knihovny Senetářov“ získala dotaci 50 000,- Kč. 
Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výši 139 158,- Kč.

Téměř měsíc trvala rekonstrukce, při které byly srovnány původní 
podlahy,  následně  položeno  linoleum,  vybourána  dřevěná  příčka, 
zazděny dveře, vyrovnány omítky a zhotoveny nové nátěry stěn. Knihy 
mají  své  místo  v  zbrusu  nových  regálech  a  ke  zlepšení  komfortu 
přispěla  i  nová  sedačka.  Jak  se  rekonstrukce  podařila,  můžete 
posoudit sami – přijďte se podívat! 

Rekonstrukce místní knihovny
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Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a Senátu 
Parlamentu  ČR,  a  tyto  volby  se  uskuteční  v  pátek  7.  října  2016
a v sobotu 8. října 2016. První den začíná hlasování v 14:00 hodin
a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 08:00 
hodin a končí v 14:00 hodin. Volby proběhnou v zasedací místnosti 
Obecního  úřadu  Senetářov.  V  případě,  že  žádný  z  kandidátů  do 
Senátu Parlamentu České republiky nezíská počet hlasů potřebný ke 
zvolení,  proběhne  2.  kolo  voleb  v  pátek  14.  října  2016  a  v  sobotu
15. října 2016.

Voliči mohou požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů, 
aby mohli hlasovat mimo volební místnost, tedy ve své domácnosti.
V  takovém případě vyšle okrsková  volební  komise  k  voliči  dva  své 
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacímu 
lístky a výpisem ze seznamu voličů. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
V případě zájmu využít tuto možnost, se můžete přihlásit na Obecním 
úřadě Senetářov, tel.č. 516 442 424.

Obecní úřad Senetářov ve spolupráci s firmou SUEZ Využití zdrojů 
a.s. pro Vás zajistil sběr a svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné 
odpady budou odebírány  vyškoleným pracovníkem. V naší  obci  se 
tento sběr uskuteční v úterý 4. října 2016 v době od 15:40 do 16:00 
hodin, stanoviště sběru bude u telefonní budky.

Sbírat se budou baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky  a  výbojky,  kyseliny  a  zásady,  barvy  a  ředidla,  teploměry, 

     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  7, 21                  Listopad: 4, 18                    Prosinec: 2, 6, 30 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  KRAJŮ  A   SENÁTU
PARLAMENTU   ČR

Sběr a svoz nebezpečného odpadu



Pro vlastní potřebu vydává obec Senetářov. 
Vychází 4x ročně, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 07 - 09 / 2016

Blahopřejeme !!!

  4.7. Vojtěch Sehnal č.p. 113
14.8. Vendula Ševčíková č.p. 220

17.7. Ladislav Pliska č.p. 52
  6.9. Jan Sedlák č.p. 145

ČEST JEJICH PAMÁTCE !

  16.7. Marie Pospíšilová č.p. 110

   13.7. Jan Gros č.p. 21

26.9. Josef Zouhar č.p. 36

   11.8. Jan Jedlička č.p. 102

85 roků

  25.7. Marie Plisková č.p. 52

– 15 –
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