
Leden - bøezen 2012

Vážení spoluobčané,
lidová pranostika praví, ,,březnové slunce má krátké ruce“. V současné 

době se zdá, že pranostiky o počasí začínají ztrácet na svém významu. 
Současné příjemné počasí nás láká  k výletům do přírody. Při procházkách 
lesem nacházíme první symboly jara a já  si tak v duchu říkám, snad nám  
počasí v dubnu nepřinese překvapení v podobě sněhových přeháněk.
    Tak jako každý rok i letos jsme  při přípravě  rozpočtu  naplánovali několik 
akcí. Jak všichni víme, finanční situace v našem státě a v celé Evropě se 
nevyvíjí dobře a nedosahuje předpokládaných hospodářských výsledků. 
Proto jsme při sestavování rozpočtu raději předpokládali nižší hranici 
daňových příjmů. Naplánovali jsme několik akcí, ale pokud by daňové příjmy 
nedosahovaly předpokládané výše, a nebyly by nám přiděleny  žádané 
dotace, raději bychom od některých akcí upustili. K plánovaným akcím náleží 
pokračování opravy chodníků, a to od zastávky naproti obecního úřadu 
směrem na Kotvrdovice. Na tuto opravu jsme podali žádost o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastuktury. Naplánovaná je i oprava hřbitovní zdi, včetně 
hlavního kříže uprostřed hřbitova. I na tuto akci je podána žádost o dotaci na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. Rovněž jsme žádali o příspěvek na opravu další 
haly v průmyslové zóně z dotačního titulu Vrácené vojenské areály. Máme 
připraven projekt na propojovací chodník z nové zástavby směrem
k autobusové zastávce u topolů. Všechny naplánované akce bude 
zastupitelstvo zvažovat dle aktuální finanční situace.

Na letošní 12. květen  se připravuje druhé výročí otevření muzea. Na 
zahradě za muzeem se ve spolupráci kulturního výboru, Občanského 
sdružení Muzeum Senetářov a místní akční skupiny MAS Moravský kras 
uskuteční kulturní akce. Vystoupí hudební soubor Vlčňovjanka, taneční 
skupina Oops-A-Daisy Crew z Lipovce, stepařská skupina z Blanska a rovněž 
máme přislíbeno vystoupení našich dětí z mateřské školy. Kulturní odpoledne 
je plánováno od 14:00 hod. Ve dvoře muzea by opět měly stát stánky
s občerstvením a s výrobky tradičních řemesel.

Abychom měli pěkné prostředí obecního úřadu, donesla jsem na okno
u schodiště keramický květináč s kvetoucí květinou, která nám byla zcizena. 
Překvapilo mě, že i za dveřmi obecního úřadu si může někdo dovolit takový 
skutek učinit.  

Vážíme si jakékoli pomoci ze strany občanů, proto bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se starají o okolí svých domů a udělali úklid po zimním období . 
Poděkování náleží také  panu Zukalovi, který se staral o zeleň v naší obci. 
Jelikož s touto činností skončil, hledáme zájemce, který by se o zeleň v naší 
obci staral.

Do nadcházejícího období přeji všem mnoho krásných dnů naplněných 
sluncem a dobrou náladou.
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Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobčané,

první čtvrtletí letošního roku je úspěšně za námi. Tento rok jsme 
zahájili 7. ledna výroční Valnou hromadou sboru, kde byl mimo jiné 
schválen plán činnosti na letošní rok. Tento plán je závazný pro 
všechny členy sboru. 

10. února  proběhla v místním kulturním sále výroční Valná 
hromada okrsku Jedovnice, kde byly hlavním programem zprávy 
činnosti jednotlivých sborů.

Zásahy výjezdové jednotky v uplynulém čtvrtletí:
- 23. 2. – Kotvrdovice – požár garáže s autem
- 25. 3. – Ruprechtov – zahoření travnatého porostu u hřiště

14. 1. bylo ve spolupráci s obecním úřadem odehráno divadelní 
představení krásenských ochotníků.

Do kroužku Mladých hasičů jsme přivítali několik nových členů. Děti 
se začaly připravovat na závody. První jsme si odbyli v Drnovicích na 
Blanensku, kde se nám dařilo. Starší A obsadili 1. místo, starší B 2. 
místo, mladší B 2. místo, mladší A 5. místo.

V neděli 18. 3. proběhla společná akce okrsku – návštěva 
Aquaparku Vyškov. Vzhledem k tomu, že u nás probíhaly hody, byla 
návštěva z našeho sboru malá.

Děti se zapojily i po pracovní stránce, když v pátek 23. 3. vyhrabaly 
trávu na překážkové dráze a odklízely větve z prořezávky u cesty za 
průmyslovou zónou. Za odměnu si opekly párky. 

Čeká nás pestré jaro v podobě různých soutěží. Letošní sezónu
s vodou zahájíme 5. května v Lipovci a dále budeme pokračovat každý 
víkend soutěžemi Okresní ligy mládeže.

Jako každý rok, tak i letos se zúčastníme hasičské pouti ve Křtinách, 
která se koná 29. dubna.

Rovněž připravujeme oslavu sv. Floriána, která proběhne 28. dubna 
v prostorách kulturního sálu a v prostorách průmyslové zóny. Dle 
počasí děti předvedou ukázku ze svých dovedností a připravujeme 
doplňkový program pro všechny děti (jízda v CAS 25, stříkání vody
z proudnic aj.). Na tuto akci zveme všechny spoluobčany a hlavně děti.

I v letošním roce proběhnou noční závody v požárním útoku, a to

Slova předsedů složek
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Josef Šenk
 starosta SDH

Občanské sdružení "Muzeum Senetářov"

Vá�ení spoluobèané,
je za námi čtvrtina roku 2012, takže je čas se ohlédnout za naší 

činností v tomto období. Je to období, kdy naše činnost není tak 
rozsáhlá a spíše se ohlížíme, co jsme udělali a jak naši činnost
v následujícím období zkvalitnit. 

Tuto naši činnost za rok 2011 jsme zhodnotili na naší Valné 
hromadě, která se konala 2.3. 2012 v klubovně OS. Zároveň jsme si 
vytyčili plán naší činnosti na rok 2012. Naše činnost  v roce 2012 bude 
zaměřena (tak jako v minulém roce) především na budování expozice 
staré zemědělské techniky na přilehlé zahradě a stodole muzea. Naši 
členskou základnu rozšířili dva noví členové a jeden člen z našeho OS 
vystoupil.

Brigádnická činnost:
28.2. -škrabání kůlů na nová stanoviště exponátů
28.3. -odstranění stromu ve dvoře muzea, ořezání ořechu a vykácení 

stromu na zahradě
21.3. - úklid větví, vyhrabání a úklid ve dvoře
27.3. - prořezání jabloně na zahradě a úklid větví
Zajištění zhotovení rýn na stodole a na náspí zadní části muzea

V nejbližší době nás čeká zhotovení dalšího stanoviště pro 
exponáty, dle časových možností provádět nátěry strojů, zajištění 
dalších exponátů, údržba zeleně atd.

Dne 20.3.2012 jsme se zúčastnili Valné hromady MAS Moravský 
kras, která se konala ve společenském sálu zámku ve Křtinách. Na této 
Valné hromadě bylo kladně hodnoceno slavnostní otevření našeho 
muzea, které se uskutečnilo 14.5.2011. Chtěl bych tímto vyzvat místní 
drobné podnikatele, aby občas nahlédli na internetové stránky MAS. 

 9. 6. – muži, ženy a 23. 6. – dětské.
Na jaře také proběhne sběr železného šrotu a elektrospotřebičů. 

Zde upozorňujeme, že elektrospotřebiče musí být kompletní, jinak 
nebudou odvezeny. 

Na závěr bych chtěl všem popřát klidné velikonoční svátky.
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V pátek 17. 2. 2012 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu 
v Senetářově výroční členská schůze naší organizace ČZS Senetářov.

Schůzi zahájil a řídil místopředseda Tomáš Sedlák. Po hlavní 
zprávě o činnosti za rok 2011, kterou přednesl předseda organizace 
Václav Vintr, následoval plán práce na rok 2012. Hospodář organizace 
Karel Trnečka podal zprávu o našich financích a celkovém 
hospodaření. Po předání knižních darů jubilantům následoval 
očekávaný 16. ročník tradiční degustace slivovice. Vzorky byly dodány 
z řad našich členů a příznivců. Původně jsme chtěli tuto soutěž 15. 
ročníkem ukončit a nahradit ji něčím jiným, nic  jiného a lepšího jsme 
však nenašli.

Hostem naší schůze byla starostka obce paní Jana Sedláková, 
která ve svém krátkém příspěvku zhodnotila spolupráci obce s naší 
organizací jako velmi dobrou. Vyslovila přání, aby tomu bylo takto
i nadále. 

V technickém vybavení vlastní naše organizace motorový 
postřikovač, motorovou pilu, pákové nůžky a motorové nůžky. Jsme 
tedy slušně vybaveni, což mnohé okolní organizace nemají. 

Na konec měsíce března 2012 jsme zajistili vstupenky na 
vystoupení pražských divadelních umělců v Jedovnicích. 

Na podzim tohoto roku plánujeme výstavu ovoce a zeleniny, 
doplněnou rukodělnými výrobky našich občanů (malby, fotografie, 
samorosty, ruční práce, různé kuriozity a jiné zajímavé věci). Pokud 
chcete ukázat svoje výrobky, koníčky nebo zvláštnosti, určitě je 
příineste na tuto výstavu. Za případné exponáty předem děkujeme. 

Za výbor ČZS v Senetářově
Jan Res 

Na těchto stránkách je zveřejňována řada dotačních titulů, které 
mohou využít (řada podnikatelů z okolí je již využila).

Toto je alespoň v krátkosti o činnosti OS za uplynulé období. 
Závěrem přeji všem spoluobčanům příjemné prožití velikonočních 
svátků a hodně jarního sluníčka k načerpání energie.

Senetářov č.30

Za obèanské sdru�ení

Antonín Zouhar
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SEMKO

OS SEMKO pokračovalo v prvním čtvrtletí ve svých aktivitách dle 
programu.

Pokračují pravidelná cvičení v Centru zdravého životního stylu.
Intenzivně se pracovalo na vypracování několika žádostí o dotace. 
Statutární zástupce OS SEMKO se z pověření Rady seniorů 
Jihomoravského kraje účastnil konference "Evropský rok aktivního 
stárnutí" 17. ledna 2012, v Senátu PČR ve Valdštejnském paláci
v Praze. Odborným garantem konference byla asociace univerzit 
třetího věku České republiky. Vzdělávání seniorů se v posledních 
letech těší velké popularitě. Představuje možnost růstu duchovního 
života a obranu proti pocitu izolace. Na takzvaných univerzitách třetího 
věku studovalo v minulém roce už kolem 22 tisíc seniorů. Je nutné 
rozšířit vzdělávání pro starší lidi i na venkov. Buďto pomocí 
detašovaných pracovišť, nebo pomocí elektronického vzdělávání
- internet a dataprojektory.

Takzvaný třetí věk představuje dobu od odchodu do penze po čas, 
kdy člověk začne být závislý na pomoci. Politici by si měli uvědomit 
skutečnost, že senioři, kteří sedí v lavicích, jsou pro stát levnější, než 
senioři, kteří sedí u doktora. Podle odborníků se investice do 
vzdělávání starších lidí vyplatí. Studium je udržuje déle v kondici a 
udržují krok s technikou. Aktivně pak pracují s internetem, 
bankovnictvím a digitálními přístroji.

Z pověření RS JmK se statutární zástupce SEMKA dále účastnil 
konference v Senátu parlamentu České republiky "Aktivní stárnutí
a mezigenerační solidarita v ČR" 13. března 2012 , pod záštitou Milana 
Štěcha, předsedy senátu PČR. Někteří přednášející: Leoš Heger
(Ministr zdravotnictví), Jaromír Drábek (Ministr práce a soc. věcí), Dan 
Jiránek (předseda Svazu měst a obcí), lva Ritschelová (předsedkyně 
ČSÚ), zástupci České spořitelny, Anglické hospodářské komory, 
rakouského svazu důchodců, Slovenska a Rakouska. První část řídil
senátor Škromach a druhou předseda Rady seniorů ČR Zdeněk 
Pernes. O praktických politických, společenských a volnočasových 
aktivitách seniorské populace hovořili např. zástupci Prachatic Jihlavy, 
Frýdku Místku a další. Bez zajímavosti není, že Rada seniorů ČR 
vznikla v roce 1995 z popudu Evropské unie a v Prachaticích již v roce
1990 z popudu zastupitelů města a tito zastupitelé činnost seniorů 
organizují a řídí.
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Zástupce Rady seniorů Jihomoravského kraje pan Zukal diskutoval 
na téma :"Evropský rok aktivního stárnutí a mezi generačního soužití
v podmínkách venkova". Evropská unie vyhlásila rok 2012 rokem 
aktivního stárnutí a mezigenerační tolerance a spousta měst a obcí 
připravuje různé akce.

Zukal Jaroslav, OS SEMKO

7. skautský oddíl

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok i letos se náš skautský oddíl zapojil do Tříkrálové 

sbírky, která se uskutečnila 6. 1. 2012. Děti z našeho oddílu se hojně 
zúčastnily, takže jsme vytvořili pět skupinek koledníků. Každou 
skupinku tvořili tři králové a jeden starší doprovod. Všichni králové pak 
obešli celou obec, aby do rodin přinesli vánoční pohodu, klid a mír a 
pomohli těm, kteří to potřebují. Jsme velmi rádi, že sbírka byla úspěšná 
a že se vybralo více peněz než loni. Děkujeme všem za štědré 
příspěvky.

Zimní holčičí výprava
Od 2. do 4.3.2012 se uskutečnila v Ochozi u Brna výprava za 

pokladem. Celá výprava probíhala v ději "Pevnost Boyard", kde si dvě 
skupiny dětí vyzkoušely na vlastní kůži, že všechno není tak lehké jak 
to vypadá. Děti měly za úkol získat tři klíče pomocí ne moc snadných 
úkolů, ovšem naše děvčata jsou velmi šikovná, takže to zase taková 
práce nebyla, i když nějaký úkol nějaké děvče nesplnilo, nakonec se 
podařilo oběma skupinám získat tři klíče. Dále následovaly indicie
s nějakým podstatným jménem, z těchto indicií měla děvčata udělat 
jedno slovo, které se dá doplnit za nebo před všechny získané 
slova...naše indicie byly např. život, komora, láska, svatba, karta, 
orgán...z těchto slov měli holky poznat, že slovo, které je dovede
k pokladu je SRDCE. Každou skupinku doprovázeli na jejich cestě dva 
průvodci: Pačes a Paklíč, velkou roli v této naší hře měl otec Furat, 
který každé skupince vysvětlil, co musí dělat. V sobotu večer si každá 
skupinka měla být jistá svým slovem (srdce) které pak řekla otci 
Furatovi, když to slovo bylo správné, otevřela se jim "brána" ze které jim 
vypadl poklad v podobě sladkého cukroví. Obě skupinky to zvládly...Na 

Jarmila Zouharová (Jája)
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výpravě jsme také oslavily 17. narozeniny našeho oddílu. Sobotní 
večer byl takový oddechový a užily jsme si také dost zábavy, večer 
probíhal v podobě hry "riskuj". V neděli ráno jsme byly v místním 
kostele na mši a odpoledne jsme odjížděly spokojeně domů.

Společná oddílová schůzka 
Březnová oddílovka proběhla v neděli 11.3.2012. Tentokrát jsme 

na ní byli všichni, holky i kluci, protože cílem cesty se stalo naše 
společné "Tajné místo". Tam jsme poprvé zavítali před dvěma roky             
a nyní jsme se tam vrátili. Celá cesta vedla lesem. Na poslední půl 
kilometr chůze vedoucí zavázali dětem oči, aby neviděly, kudy se tam 
chodí a aby nebylo naše Tajné místo někomu vyzrazeno. Protože pak 
už by nebylo tajné a to by byla velká škoda. Cestou jsme si stihli zahrát
i hru. Poté jsme se již pomalu ubírali k domovům.

Plánované akce na duben
Nováčkovská zkouška (sobota 14.4.)                                                                                             
Informační schůzka pro rodiče v Kotvrdovicích (středa 18.4)                                                                   
Informační schůzka pro rodiče v Senetářově (čtvrtek 19.4)                                                                   
Mše k svátku sv. Jiří (patron skautů) v Kotvrdovicích (neděle 22.4.)

Pokud máte zájem o bližší informace o našem oddílu, tak neváhejte 
a navštivte internetové stránky: http://www.skautsenetarov.hys.cz/

Marie Formánková (Mája)

Ivana Nesrovnalová (Ivča)

V minulém čísle zpravodaje jsme si přiblížili kroniku obce do roku 
1970. Nyní pokračujeme roky 1971 - 1972.

1971
Ve dnech 25. a 26. června se bourala stará kaple. Během těchto dvou 
dní byla odstraněna a místo po ní urovnané. Materiál se odvážel na 
náves k vyrovnání. Slavnostní otevření kaple se uskutečnilo 11. 
července. Církevní obřady provádělo 10 kněží, všichni rodáci 
senetářovští. Slavnost byla veliká a účast lidstva ohromná. Byl zde 
ruch dosud nevídaný, jaký asi zde vícekrát nezažijeme.
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Senetářov s firmou S.H.E. (Europe) s.r.o. k 31.12.2011
9]nájem nebytových prostor na parcele st. 255 v k.ú. Senetářov firmě 

Stord Czech s.r.o., Křižíkova 2989/68a, Brno s.r.o.  od 01.01.2012 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

10]zřízení sídla společnosti Stord Czech s.r.o. Křižíkova 2989/68a, 
Brno na parcele st. 255, v k.ú. Senetářov, budova č.p. 183.

11]zpětný odkup pozemku parc.č. 1187/6 v k.ú. Senetářov o výměře 
766 m2 za cenu 150,-- Kč za m2, tedy celkem za 114 900,- Kč od 
pana V. V., bytem Křtiny 

12]Kupní smlouvu mezi Obcí Senetářov a panem V. V., bytem Křtiny  
na odkup pozemku parc.č. 1187/6 v k.ú. Senetářov o výměře 766 
m2 do vlastnictví Obce Senetářov, která tvoří přílohu č.7 tohoto 
zápisu

13]použití ušetřených finančních prostředků k zakoupení hraček pro 
MŠ Senetářov dle předloženého seznamu v částce 25 000,-- Kč

14]investiční část rozpočtu Mateřské školy Senetářov na rok 2012 ve 
výši 90 000,-- Kč

15]zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku Pěší trasa 
Senetářov ing. Jaromilu Richterjörkovi, Čapkova 1300/2, Blansko
v částce 7 000,-- Kč

16]výběrovou komisi na akci Pěší trasa Senetářov ve složení Mgr. 
Renata Musilová, ing. Michal Zouhar a Jana Sedláková.

17]finanční příspěvek pro ČZS Senetářov v částce 4 092,-- Kč s tím, 
že bude čerpán v roce 2012
18]navýšení finančního příspěvku pro 7. skautský oddíl Senetářov

o 3 000,-- Kč
19]výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 
2012, ten se nemění a zůstává ve výši 450,-- Kč za občana a rok

20]založení účtu u UniCreditBank.

b) neschvaluje:
1]žádost o prodloužení lhůty se zahájením výstavby RD na parc.č. 

1187/8  do 31.01.2012 pro paní J.P. s tím, že bude vrácena zpět
k přepracování

c) bere na vědomí:
1]návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Podomí na rok 

2012 ve výši 309 855,-- Kč

d)zplnomocňuje
1]starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy o dílo 
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1972
V tomto roce bylo obnoveno celé elektrické vedení v obci, postaveny 
betonové sloupy, nataženo nové vedení a znovu zřízeny všechny 
přípojky k domům. Při rušení starých sloupů byl před č. 38 nalezen 
zápis z roku 1924, kdy se zaváděla v Senetářově elektrická síť,
o výstavbě tohoto vedení se jmény pracovníků, kteří kopali základy pro 
sloupy. Svazarm zahájil výstavu montážní rampy Na Trávníkách, 
rekonstruovala se místní rozhlasová síť a upravilo se prostranství po 
zbourané kapli u topolů před horním hostincem. Skácely se zde 
pozůstalé stromy, chránící kapli a jasany u silnice v zatáčce k Lipovci
a zpevnilo se štěrkem a byl proveden živiční nátěr. Postavila se zde 
autobusová čekárna. V sobotu 22.07. se snesla nevídaná bouře
s průtrží mračen, která způsobila značnou škodu. Voda se zastavila
u silnice až u č.p. 27, přetékala a zaplavila světnici v č.p. 102.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2011
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1] program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu dvanáctého zasedání zastupitelstva obce pana 
Antonína Zouhara a ing. Michala Zouhara

3]Smlouvu o výpůjčce a o budoucím zřízení úplatného věcného 
břemene mezi obcí Senetářov  a Svazkem VaK, týkající se 
pozemku č. 751 v katastrálním území Senetářov, která tvoří přílohu 
č. 2 tohoto zápisu

4]Dohodu o ukončení nájmu ze dne 18.12.1998 mezi obcí Senetářov  
a Svazkem VaK, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

5]Dohodu o ukončení nájmu ze dne 18.12.2000 mezi obcí Senetářov  
a Svazkem VaK, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu

6]Smlouvu o vkladu majetku do hospodaření mezi obcí Senetářov
 a Svazkem VaK, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu

7]rozpočtové opatření č. 4, které tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu
8]ukončení nájmu nebytových prostor na parcele st. 255 v k.ú. 
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Senetářov, která tvoří přílohu č.5 tohoto zápisu
6]Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 

38 v k.ú. Senetářov mezi Obcí Senetářov a panem Z.Š. a paní J. Š., 
bytem Kostelec na Hané, která tvoří přílohu č.6 tohoto zápisu

7]Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu pozemku na parc.č. 33 v 
k.ú. Senetářov mezi Obcí Senetářov a paní M. K., bytem 
Senetářov, která tvoří přílohu č.7 tohoto zápisu

8]Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku na parc.č. 33 v k.ú. 
Senetářov mezi Obcí Senetářov a paní M. K., bytem Senetářov, 
která tvoří přílohu č.8 tohoto zápisu

9]Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku na parc.č. 32 v k.ú. 
Senetářov mezi Obcí Senetářov a ing. P. V. a paní D. V., bytem  
Brno, která tvoří přílohu č.9 tohoto zápisu

10]Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku na parc.č. 35 v k.ú. 
Senetářov mezi Obcí Senetářov a paní A. R., bytem Senetářov. 
která tvoří přílohu č.10 tohoto zápisu

11]Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku na parc.č. 38 v k.ú. 
Senetářov mezi Obcí Senetářov a panem Z. Š. a paní J. Š., bytem 
Kostelec na Hané, která tvoří přílohu č.11 tohoto zápisu

12]zřizovací listinu SDH Senetářov, které tvoří přílohu č. 12 tohoto 
zápisu

13]pořádání nočních závodů v požárním útoku v areálu průmyslové 
zóny Senetářov ve dnech 09.06.2012 a 23.06.2012 s tím, že bude 
pořádajícími zajištěna bezpečnost osob a provoz areálu 
průmyslové zóny

14]ubytování dětí ze Šumavy v 1. patře budovy č.p. 180 v Senetářově 
ve dnech 22. až 24.06.2012

15]postavení stanů a následné přespání účastníků dětských nočních 
závodů na travnatém povrchu vedle haly firmy Alweco s.r.o. ve 
dnech 23. až 24.06.2012

16]zveřejnění záměru prodeje pozemku par.č. 1187/6 v k.ú. 
Senetářov o výměře 766 m2 za cenu 150,- Kč za m2 

17]pronájem venkovní plochy v areálu průmyslové zóny Senetářov 
před halou č.p. 177, a to od 02.02.2012 do 31.03.2012 o výměře 60 
m2 firmě Eko-system s.r.o., Na Koupaliště 10, 103 00 Praha-
Benice

b) bere na vědomí:
1]rozpočtové opatření č. 6, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 27.02.2012

� 11 �

vztahující se k akci Pěší trasa Senetářov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.12.2011
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu třináctého  zasedání zastupitelstva obce pana Josefa 
Šíbla a Mgr. Renatu Musilovou

3]rozpočtové provizorium, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu
4]rozpočtový výhled, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
5]rozpočtové opatření č.5, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu
6]prodloužení lhůty J.P. a  V.S. se  zahájením výstavby RD  na parc. 

č. 1187/8 v k.ú. Senetářov do 31.01.2012
7]neinvestiční příspěvek pro zřízenou příspěvkovou organizaci 

Mateřská škola Senetářov pro rok 2012 ve výši 250 000,-- Kč
8]dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při vybudování nové vnitřní

a venkovní expozice muzea Senetářov a vyřízení dotace, uzavřené 
dne  01.03.2010, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu

b)zplnomocňuje:
1]starostku obce Janu Sedlákovou ke schválení rozpočtového 

opatření v závěru roku 2011 s tím, že na nejližším zasedání 
zastupitelstva obce budou zastupitelé s rozpočtovým opatřením 
seznámeni.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 01.02.2012
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu čtrnáctého zasedání zastupitelstva obce pana Milana 
Bábora a ing. Michala Zouhara

3]dodatek číslo 1 ke smlouvě č. 18/2009TO o udělení souhlasu
k provedení stavby suché retenční nádrže v k.ú. Senetářov, který 
tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

4]Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 
32 v k.ú. Senetářov mezi Obcí Senetářov a ing. P.V. a paní D. V., 
bytem Brno, která tvoří přílohu č.4 tohoto zápisu

5]Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 
35 v k.ú. Senetářov mezi Obcí Senetářov a paní A. R., bytem 
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     Svoz komunálního odpadu

Duben: 13, 27                  Květen1125 Červen8, 22: ,                       : 

Statistika obyvatelstva k 31.12.2011

Počet obyvatel: 540
-z toho mužů 261
-z toho žen 279

Narození občané v roce 2011:    9
Zesnulí občané v roce 2011:    2
Přistěhovaní občané v roce 2011: 15
Odstěhovaní občané v roce 2011:   7

Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1] program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu patnáctého  zasedání zastupitelstva obce pana 
Antonína Zouhara a pana Josefa Šíbla

3]rozpočet obce Senetářov na rok 2012, který tvoří přílohu č. 2 tohoto 
zápisu

4]rozpočtový výhled na období 2012 - 2014, který tvoří přílohu č. 3 
tohoto zápisu

5]prodej pozemku par.č. 1187/6 v k.ú. Senetářov o výměře 766 m2 za 
cenu 150,-Kč/ m2  panu D.Z. bytem Senetářov

6]Kupní smlouvu na odkup pozemku par.č.33 v k.ú. Senetářov
o výměře 29 m2  mezi Obcí Senetářov a paní M.K., bytem  
Senetářov za cenu 20,-Kč/m2, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu

Pro vlastní potøebu vydává obec Senetáøov. 
Vychází 4x roènì, neprodejné.

Za obsahovou správnost odpovídají autoøi.
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V�em jubilantùm pøejeme do dal�ích let hodnì zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 1 - 3 / 2012

31.1. Pernica Mojmír  è. 123

ÈEST JEHO PAMÁTCE !

  22.1. Ludmila Sotolářová è.p. 3

    3.1. Jiří Zouhar è.p. 79

    2.1. Miloslava Kyjovská è.p. 133

  18.2. Věra Bičová è.p. 161

  12.1. Anna Musilová è.p. 4

    7.3. Helena Formánková è.p. 67

  27.2. František Fleknar è.p. 19
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