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SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

letošní druhé vydání Senetářovských listů otevíráme v období prázdnin 
a dovolených. Prostě období  klidu, pohody a relaxace. Současné počasí 
nám již ukázalo několik tváří pravých letních dnů. Od  tropických  veder, až 
po relativně chladné dny, bez tolik potřebného deště.

V minulém zpravodaji jsem informovala, že jsme podali žádost o dotaci 
na opravy budovy mateřské školy, kde je nutné vyměnit rozvody elektřiny, 
zrekonstruovat sociální místnost a kompletně vyměnit hromosvod. Dotace 
nám byla přidělena v částce 200 000,-Kč. Na květnovém zasedání 
zastupitelstva byla smlouva o dotaci schválena. Na uvedené opravy
v budově mateřské školy bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se 
přihlásily tři zájemci. Byla vybrána firma Zásobování teplem s.r.o.,
s cenovou nabídkou 591 906,-Kč. Finanční rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 
nabídkou činil 127 570,-Kč.

Rovněž se uskutečnilo výběrové řízení na výstavbu propojovacího 
chodníku mezi novou zástavbou a  budovou mateřské školy. Na  tuto akci  
se přihlásily pouze dvě firmy. Nejlevnější byla firma STRABAG, a.s.
s cenovou nabídkou 363 497,-Kč. Cenový rozdíl mezi nabídkami činil 50 
265,-Kč. Termín zhotovení obou  akcí je od 1.července do 15.srpna.

Poslední týden v červnu byla zkolaudována komunikace v nové 
zástavbě. Nyní již nic nebrání v kolaudaci nově postavených domů
a následně přihlášení občanů k trvalému pobytu v naší obci.

V minulém čísle zpravodaje  jsem informovala o přípravě studie 
terénních úprav v  okolí kaple. Studie je již dokončena a se souhlasem 
zastupitelstva obce bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na 
tyto úpravy.

Na četné žádosti občanů, kteří sepsali petici se zastupitelstvo obce 
rozhodlo o předložení nabídek na zpracování projektové dokumentace na 
cestu k hřišti a k bytovkám na horním konci obce.

Již několikrát  jsme upozorňovali majitele psů, aby výkaly po svých 
mazlíčcích z pozemků, které nejsou v jejich vlastnictví uklízeli. Je velice 
nepříjemné, že i v místě, kde chodí děti do mateřské školy  se stále  
nachází tyto  nežádoucí hromádky. Rovněž je nepříjemné, když při sečení 
trávy  sekačka takovou hromádkou projede. Znovu upozorňuji  majitele 
psů, aby výkaly po svých psích mazlíčcích uklízeli.

Přeji všem občanům, krásně strávenou dovolenou,  sluníčko, které 
potěší a navodí pěkně strávené chvilky, jak s rodinou a dětmi, tak třeba
s kamarády, přáteli nebo kolegy.

starostka obce Jana Sedláková
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Vá�ení spoluobèané,
v tomto období jsme se kromě soutěží věnovali dokončovacím 

pracím v požární zbrojnici a také technice. Zúčastnili jsme se 
námětového cvičení ve vojenském prostoru Březina.
Výjezdy družstva:

24. 5. – požár garáže v Kotvrdovicích 
20. 6. – požár lesa v Rudici

3. 5. jsme oslavili svátek sv. Floriána, který byl spojen s okrskovým 
kolem v požárním sportu. I když nám počasí nepřálo - velice se 
ochladilo - tak po sportovní stránce byl víkend úspěšný, protože jsme 
zvítězili ve všech kategoriích.

17. 5. proběhlo v Ráječku jarní kolo hry Plamen, kde naši mladší 
obsadili celkové 3. místo a starší vyhráli. Tím si vybojovali právo 
reprezentovat okres Blansko na krajském kole ve Výrovicích, které se 
konalo 7. 6. Zde naše děti obsadily konečné 4. místo. V kategorii 
dorostu jsme na krajském kole v Hodoníně, konaném dne 8. 6., měli 
dva zástupce - Moniku Ševčíkovou (3. místo) a Josefa Šenka (2. 
místo). 

V ostatních víkendech se naše družstva zúčastňují soutěží 
zařazených do Okresní ligy mládeže a Velké ceny Blanenska. 
Výsledky a fotky jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce u obecního 
úřadu.

14. 6. proběhl III.  ročník Memoriálu Jaroslava Zouhara v požárním 
útoku mužů a žen. Zúčastnilo se 10 družstev žen a 26 družstev mužů.
V kategorii žen zvítězilo družstvo z Šošůvky a v kategorii mužů 
družstvo z Hluboké (okres Třebíč).

Koncem června proběhly oslavy 120. výročí založení našeho sboru 
a zároveň 665. výročí vzniku obce. V pátek 27. 6. proběhla slavnostní 
schůze, kde byla předána ocenění našim členům. Mezi hosty byli také 
zástupci z družebního sboru Šuňava (SK) a přátelé z Benešovy Hory.

Součástí oslav byly noční závody dětí. Zúčastnilo se jich celkem 40 
družstev. Mladší B obsadili 2.  místo, mladší A 4. místo a v této kategorii 
vyhrálo družstvo z Šošůvky. Starší A skončili na 1. místo a družstvu 
starší B se nedařilo.

Mezi kategorii mladších a starších žáků proběhl doprovodný 

Slova předsedů složek
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program, ve kterém vystoupila slečna Pospíšilová – tanec s pejskem, 
na bicí předvedla umění Marcela Čachotská a v závěru pak proběhlo 
vystoupení s ohněm skupiny Štvanci.

Pro děti připravujeme účast na nočních závodech v Benešově Hoře 
ve dnech 25. 7. – 27. 7. 2014.

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu a úklidu 
hasičské zbrojnice, závodů a oslav.

Všem družstvům děkuji za vzornou reprezentaci a obzvlášť dětem 
za jejich skvělé výsledky. 

Na závěr přeji dětem o prázdninách hodně zážitků a pěkné počasí. 
Všem ostatním krásnou dovolenou.

Josef  Šenk
starosta SDH

SEMKO
Občanské sdružení SEMKO (Klub seniorů a Centrum zdravého 

životního stylu), za podpory obce Senetářov, Jihomoravského kraje, 
Rady seniorů a ČSSD, pokračovalo ve druhém čtvrtletí 2014 ve svých 
aktivitách dle programu. OS SEMKO úzce spolupracuje s dalšími 
neziskovkami a kluby blanenska, boskovicka a Jihomoravského kraje.

Na posilovacích strojích, míčích a jiných pomůckách se cvičilo 
dvakrát až třikrát týdně. Po dobu letních prázdnin se pravidelná cvičení 
nekonají, pouze individuální.

Taktéž Jóga se bude cvičit pravidelně po prázdninách, přes léto 
individuálně.

Všem cvičenkám a cvičencům je nutno poděkovat.
OS SEMKO půjčuje hlavně svým členům seniorům některé 

kompenzační pomůcky (např: Walking hole, míče na cvičení a jiné 
pomůcky).

Připravujeme využívání některých schválených lékařských 
pomůcek pro veřejnost (např.: proti bolestem,lepší prokrvení nohou, 
prevence některých nemocí, apod.).

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ve spolupráci
s Krajským úřadem Jihomoravského kraje realizuje v letošním roce 
projekt „Senioři sobě II“

Hlavním cílem projektu je předcházení páchání trestné činnosti na 
seniorech, posilování jejich bezpečí a zdravého životního stylu. 
Základním principem projektu je využití aktivních a spolehlivých 
seniorů – „kurýrů prevence“ k oslovování vrstevníků ve svém okolí, 
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kteří žijí osamoceně, mají zdravotní problémy apod. a snadno se tak 
mohou stát obětí trestného činu.

Dne 30.4.2014 se konal seminář v administrativním centru 
krajského úřadu Jihomoravského kraje.Policie ve spolupráci
s Krajským úřadem oslovila spoustu organizací, Radu seniorů JMK, 
včetně OS SEMKO (Klub seniorů, má ve svém statutu zdravý životní 
styl). Zástupci OS SEMKA se účastnili semináře a policií byl schválen 
kurýr prevence, který bude dostávat informační materiály a dále pak 
bude působit na své vrstevníky formou osvěty.

Některé aktivity děláme společně s jinými kluby – jsou vyvěšeny
v nástěnce OS SEMKA. Zpravidla se jezdí veřejnou dopravou – jízdné 
si hradí každý sám. Nutno se předem přihlásit u pana Zukala tel.:724 
256 929

Všem přejeme hodně zdraví, pohybu a slunce a příjemnou 
dovolenou. Za výkonný výbor

 Zukal Jaroslav

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení přátelé,

V měsíci březnu 2014 jsme uskutečnili větší pracovní brigádu
u Mateřské školy v Senetářově. Provedli jsme zakrácení a ořezání 
nových topolů, které rychle vyrůstaly do výšky. Opětovně jsme ořezali 
vrby na hrázi rybníka. Na žádost vedení mateřské školy jsme také 
ořezali a uklidili staré suché větve z velkého ořešáku na školní zahradě 
tak, aby nedošlo k jejich pádu a zranění dětí.

27. dubna 2014 jsme opět tradičně vyjeli na největší zahrádkářskou 
výstavu na Moravě – Flora Olomouc. Uvítal nás nově přestavěný hlavní 
výstavní pavilon „A“. Velice krásná výstavní zahradní expozice byla 
tvořena na téma „Divotvorná zahrada“, doplněna ukázkami nových 
trendů vazby svatebních kytic „Svatba 2014“.

V 1.patře výstavního pavilonu „A“ byla nainstalována ukázka 
českých zahradních květin pod ochranou značkou „Česká květina“. 
Hostem výstavy byla malá prezentace jihoamerického státu PERU.

Počasí bylo vynikající, návštěvnost mimořádně velká, počet 
prodejců a vystavovatelů ale podstatně menší, než v minulých letech.

Koncem měsíce května uskuteční naše organizace na žádost 
obecního úřadu zakrácení a ošetření nově vysazených stromů u nové 
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silniční komunikace od Kojálu po průmyslovou zónu v Senetářově.

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res

ŠKOLA a ŠKOLKA
Vážení spoluobčané, 

žákům Základní školy a mateřské školy Podomí začaly netrpělivě 
očekávané prázdniny. Skončil školní rok 2013/2014. Pro 15 žáků 
devátého ročníku to však byl poslední rok strávený ve zdejší základní 
škole. Jejich loučení s místem, kde jim byly vštěpovány vědomosti
a dovednosti, ale hlavně s lidmi, kteří je po dobu jejich devítileté 
docházky provázeli, bylo milé a smutné zároveň. Věříme, že se jim na 
středních a učňovských školách bude líbit a že se k nám, podobně jako 
to občas činí starší podomští absolventi, budou rádi vracet. 

Hlavním cílem zaměstnanců školy bylo v uplynulém školním nejen 
zabezpečení bezproblémového chodu školy, ale také podpora 
stávajících zdařilých projektů, zefektivnění komunikace s rodiči či 
rozvoj spolupráce s (nejen) místními subjekty. Ve školním roce 
2014/2015  nás čeká několik inovací – např. zavedení samostatného 
povinného předmětu anglického jazyka již od první třídy a posílení 
hodinové dotace AJ ve druhém ročníku. V nejnižších ročnících se 
jedná o tzv. audioorální kurz, kdy se děti učí především rozumět, 
reagovat, mluvit. Teprve ve druhé polovině druhého ročníku se pomalu 
začínají seznamovat s psanou angličtinou, aby ji mohly ve třetím 
ročníku začít aktivně užívat v psané i mluvené formě. Na druhém stupni 
čeká žáky 8. a 9. třídy kromě angličtiny také výuka německého jazyka. 

V závěru školního roku  2013/2014 se žáci jednotlivých ročníků 
zapojili do mnohých projektů. Žáci 9. třídy se zúčastnili projektu 
Rozhledna aneb malá maturita, v rámci kterého zpracovali a posléze 
prezentovali zvolené téma. Ta byla velmi zajímavá a rozdílná (např. 
Čokoláda, Požární sport, Kostel sv. Josefa v Senetářově, Poruchy 
příjmu potravy… .).  Žáci 6. třídy se zapojili do projektu Vesnice regionu, 
při kterém zjišťují co nejvíce informací o svých obcích, navštěvují 
zajímavá místa ve vesnicích, takto získané informace ve skupinkách 
(děti z Podomí, Ruprechtova, Krásenska, Senetářova, Kotvrdovic) 
zpracovávají a vystoupí na závěrečné konferenci, které se zúčastní 
veřejnost. Děti ze Senetářova se v letošním ročníku „O vesnici regionu“ 
umístili na prvním místě. Výčet všech dalších soutěží, projektů, 
expedic a výletů, kterých se žáci naší školy zúčastnili, by byl velmi 
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obsáhlý. Informace o většině z nich včetně fotografií najdete na 
internetových stránkách www.zspodomi.cz. 

Přejeme všem pěkné prázdniny. 
A malé upozornění závěrem - školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 

1. září 2014. Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční
v tělocvičně školy v 8:00 hod. Mgr. Jitka Kocmanová

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.03.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu třicátého šestého zasedání zastupitelstva obce pana 
Antonína Zouhara a ing. Jiřího Šebelu 

3]navýšení neinvestičního příspěvku pro zřízenou příspěvkovou 
organizaci Mateřská škola Senetářov o 73 000,- Kč na rok 2014

4]rozpočtové opatření č. 1
5]účetní závěrku obce Senetářov sestavenou k 31.12. 2013
6]účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy 

Senetářov sestavenou k 31.12. 2013
7]kupní smlouvu mezi ing. D. Z. a Mgr.G.J. a Obcí Senetářov
8]smlouvu o právu stavby uzavíranou mezi Obcí Senetářov a p.  J.Š.
9]dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků č. 233 mezi Obcí Senetářov 

a firmou Sentus s.r.o. se sídlem Senetářov 156, 679 06
p. Jedovnice, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu

10]pana Tomáše Fialy, se sídlem Křtiny 158, PSČ 679 05 Křtiny na 
stavební úpravy sociálního zázemí v hasičské zbrojnici  s nabídkou 
ve výši 28 450,- korun

11]zpracovatele výběrového řízení Ing. Jaromila Richterjörka, bytem 
Čapkova 1300/2, PSČ 678 01 Blansko s cenovou nabídkou
22000,- Kč na  akce „Opravy v MŠ Senetářov I. etapa“ a výstavba 
„Pěší komunikace v zahradě MŠ Senetářov“

12]výběrovou komisi  na výběr zhotovitele  na akce „Opravy v MŠ 
Senetářov I. etapa“ a výstavba „Pěší komunikace v zahradě MŠ 
Senetářov“ ve složení Jana Sedláková,  ing. Jiří Šebela a Mgr. 
Renata Musilová, náhradník Petr Varga

13]nájem nebytových prostor  o výměře 100 m2  na parc.č. st. 255,
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v ceně 250,-Kč/m2, pro  firmu  Synco Metal, s.r.o., se sídlem 
Dřevařská 17, PSČ 680 01 Boskovice na dobu určitou od 
01.05.2014 do 31.10.2014

14]zbudování přístřešku na plynové lahve u haly parc.č. st. 246 v k.ú. 
Senetářov s tím, že stavební úpravy budou hrazeny z vlastních 
zdrojů firmy Alweco s.r.o.

b) souhlasí
1]s konáním nočních závodů v požárním útoku v prostorách areálu 

průmyslové zóny Senetářov ve dnech 14.června 2014 soutěž mužů
a žen a 28. června 2014 dětská noční soutěž s tím, že firmy působící 
v tomto areálu budou předem informováni

2]s možností ubytování dětí ze Šumavy ve dnech 27. až 29. června 
2014 v 1. patře bývalého školícího střediska

3]s postavením stanů a přespáním účastníků dětských nočních 
závodů ve dnech 27. až 29. června 2014 na travnatém porostu 
vedle haly firmy Alweco s tím, že pořadatelé jsou povinni zajistit 
bezpečnost jak účastníků, tak aby nevznikaly škody na majetku

4]s oslavami svatého Floriána a uspořádáním okrskového kola
v požárním sportu dne 3. května 2014 v areálu průmyslové zóny

5]s uspořádáním oslav 120. výročí založení SDH Senetářov
u obecního úřadu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.04.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za Josefa Šíbla Zouhara

a ing. Michala Zouhara 
3]Dohodu o neinvestičním transferu mezi Obcí Podomí a Obcí 

Senetářov
4]rozpočtové opatření č. 2, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu
5]Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:PV-014330026153/001UVY
6]rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy 

Senetářov za rok 2013 ve výši 66,91 Kč na rezervní fond účet 
č. 413 000

7]počet členů zastupitelstva na následující období v počtu devět
8]vyloučení ing. Petra Zouhara z hlasování o schválení nájmu 

nebytových prostor firmě Eko-system s.r.o., se sídlem Na 
Koupaliště 10, PSČ 130 00 Praha

9]nájem nebytových prostor  o výměře 71 m2  na parc.č. st. 255,
v ceně 250,-Kč/m2, pro  firmu  Eko-system s.r.o., se sídlem Na 
Koupaliště 10, PSČ 130 00 Praha na dobu určitou od 01.05.2014 do 
30.06.2014
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 ve výši 1 500,- Kč
7]poskytnutí finančních prostředků na neinvestiční majetek v částce

20 000,-Kč pro ZŠ Podomí na rok 2014
8]kupní smlouvu
9]vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. st. 301 v k.ú. Senetářov 

o výměře 15 m2 za prodejní cenu 20,- Kč/m2
10]zřízení zástavního práva ve 2. pořadí na pozemek parcela č. 1187/3 

v k.ú. Senetářov s tím, že obec Senetářov požaduje plnění na 1. 
místě ve stoprocentní výši

11]Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
12]firmu Termok real s.r.o , se sídlem Lipovec 251, 679 05 Lipovec na 

výměnu oken a dveří na budově č.p. 118 v Senetářově s nabídkou ve 
výši 34 733,05 Kč

13]firmu Termok real s.r.o. , se sídlem Lipovec 251, 679 05 Lipovec na 
výměnu oken a dveří na budově č.p. 168 v Senetářově s nabídkou ve 
výši 53 999,86 Kč.

b) bere na vědomí
1]opatření k nápravě chyb takové, že účetní obce absolvuje školení

a mateřská škola bude písemně upozorněna na chyby
 v inventarizaci.

c) ruší:
1]usnesení č. 3 ze dne 28.04.2014
d) neschvaluje:
1]koupi  VN (vodní nádrž) Senetářov I.  a VN Senetářov II.  od Lesů Č R 

s.p., správa toků.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 23.06.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

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

3]rozpočtové opatření č. 2
4]Smlouvu o nájmu prostor sloužící k podnikání v předloženém znění, 

s dodatkem v čl.VI. odst.10, „popřípadě zaměstnavatelem“
5]uzavření dodatku k nájemní smlouvě s firmou Worksteel s.r.o. na 

dobu trvání šesti let, pokud žádná ze zúčastněných stran nevypoví 
po této době nájem, přejde trvání smlouvy na dobu neurčitou

6]odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku budovy 
č.p. 194, parc. č. 246 v k.ú. Senetářov  v částce 992 659,- Kč firmou 
Alweco s.r.o., se sídlem Senetářov 180, 679 06 p. Jedovnice

7]nájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny parc.č.st 255, 
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10]nájem nebytových prostor  o výměře 26 m2  na parc.č. st. 252,
v ceně 250,-Kč/m2, pro  pana Luboše Šebely, Krasová 95, PSČ 67906 
p. Jedovnice na dobu neurčitou od 01.05.2014

11]nájem nebytových prostor  o výměře 10 m2  na parc.č. 515/1 v k.ú. 
Senetářov, v ceně 100,-Kč/m2, pro  pana Luboše Šebely, Krasová 95, 
PSČ 679 06 p. Jedovnice na dobu neurčitou od 01.05.2014

12]nájem nebytových prostor  o výměře 46 m2  na parc.č. st. 250 v k.ú. 
Senetářov, v ceně 250,-Kč/m2, pro  firmu Lightronic s.r.o., se 
sídlem Kotvrdovice 117, PSČ 679 06 p. Jedovnice na dobu 
neurčitou od 01.05.2014

13]pana Romana Kyjovského, se sídlem Senetářov 133, PSČ 679 06 
p.Jedovnice na vybavení zázemí hasičské zbrojnice a obecního 
úřadu s nabídkou ve výši 47 900,- korun

14]zplnomocnění starostky obce Senetářov Jany Sedlákové k podpisu 
Smlouvy o dílo na akci „Oprava MŠ Senetářov I. etapa“ a na akci 
„Pěší komunikace v zahradě MŠ“

15]stavební dozor na akci „Oprava MŠ Senetářov I. etapa“ a na akci 
„Pěší komunikace v zahradě MŠ“ ing. Jana Brázdy, se sídlem 
Smetanova 4, PSČ 678 01 Blansko ve výši 26 800,- Kč

16]vypracování projektové dokumentace „Zpevněné plochy u muzea
a přilehlého okolí“ firmou Besta – ing. Brázda s.r.o., se sídlem 
Smetanova 4, PSČ 678 01 Blansko ve výši 109 400,- Kč bez DPH.

b) neschvaluje
1]poskytnutí finančního příspěvku na provoz základní školy ZŠ a MŠ 

Podomí na rok 2014 s tím, že výše příspěvku bude stanovena do 
31.05.2014.

c) bere na vědomí
1]inventarizační zprávu Obce Senetářov za rok 2013.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.05.2014
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1]program zasedání ZO
2]zapisovatelku paní Magdu Vargovou a za ověřovatele zápisu

o průběhu třicátého osmého zasedání zastupitelstva obce pana 
Antonína Zouhara a pana Milana Bábora

3]Závěrečný účet obce Senetářov a celoroční hospodaření obce 
Senetářov za rok 2013 s výhradou 

4]rozpočtové opatření č. 3
5]udělení výjimky v počtu  28 dětí v MŠ Senetářov na dobu určitou do 

31.08.2015  
6]navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ Senetářov na rok 2014



V�em jubilantùm pøejeme do dal�ích let hodnì zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 03 - 06 / 2014

Blahopøejeme !!!

  28.6. Natálie Zouharová è. 40

    4.6. Matouš Doležel è. 214

 26.4. Antonín Vintr è. 144

 26.5. Miroslava Kopřivová è. 150 

   1.6. Františka Kolmačková è. 98

 18.6. Anna Kalousková è. 135 

 23.4. Anna Jelínková è. 136

 26.6. Ladislav Pliska è. 52

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

Za obsahovou správnost odpovídají autoøi.
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budova č.p. 183 o výměře 10m2 v ceně 250,-Kč za m2 na dobu 
neurčitou od 01.07.2014 panu Jaroslavu Gricovi, bytem Senetářov 

42, 679 06 p. Jedovnice
8]rozšíření nájmu venkovní plochy v areálu průmyslové zóny na 

výměru  80m2 v ceně 100,- Kč za m2 na dobu neurčitou od 
01.07.2014 panu Jaroslavu Gricovi, bytem Senetářov 42, 679 06 p. 
Jedovnice

9]změnu dodatku č. 2, v článku III. Předmět smlouvy na částku 1 210,-
Kč a v článku IV. Platební podmínky ve výši 7 260,-Kč pro firmu  
Eko-system s.r.o, se sídlem Na Koupaliště 10, 103 00 Praha-
Benice

10]čerpání rezervního fondu MŠ Senetářov  v částce 31 000,-Kč na 
pořízení nejpotřebnějších  položek z předloženého seznamu

11]Darovací smlouvu mezi Obcí Senetářov a Základní školou
a mateřskou školou Podomí

12]kupní smlouvu
13]provedení stavby repliky venkovní pícky panem Jaroslavem 

Gricem, bytem Senetářov 42, 679 06 p. Jedovnice v ceně 160 994,-Kč
14]zplnomocnění starostky obce Senetářov Jany Sedlákové k podpisu 

Smlouvy o dílo na akci „Replika venkovní pícky“
b) souhlasí:
1]s tím, že nájemní smlouvy schválené v době od 01.01.2014 budou

k 30.06.2014 ukončeny a nahrazeny od 01.07.2014 smlouvou novou. 

Termíny vývozu popelnic:

Èervenec: 4, 18 Srpen: 1, 15, 29     Záøí: 12, 26

Poplatek za pronájem hrobových míst
Upozorňujeme na nutnost uzavřít nové nájemní smlouvy na 

hrobová místa na místním hřbitově. V letošním roce končí platnost 
starých smluv a je třeba uzavřít smlouvy nové. Zastupitelé schválili 
nájem s platností od 1. ledna 2015 na následujících deset let, a to  za 
jednohrobové místo 200,- Kč/10 let, za dvouhrobové místo 400,- Kč/10 
let a za trojhrobové místo 600,- Kč/10 let. Zároveň při podpisu smlouvy 
je i splatný poplatek za pronájem hrobových míst. 


