
Č ervenec - zář í 2015

Vážení spoluobčané,
letošní suché a horké léto se přehouplo ke svému závěru a nám se 

dostává do rukou podzimní číslo senetářovského zpravodaje.
Během letních prázdnin byla realizována II. etapa výměny rozvodů 

elektřiny v přízemí a ve sklepních prostorách budovy mateřské školy.
V rámci těchto oprav byla vyměněna i podlaha v kuchyni a dodatečně 
celkově zrekonstruována i sociální místnost v přízemí budovy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozdělení 
dotací na podporu materiálně technické základny sportu až poslední dny 
měsíce srpna, ale bohužel naše obec dotaci neobdržela. V lednu jsme 
na toto ministerstvo podávali žádost na vybudování víceúčelového 
hřiště. V nejbližší době by měla být vyhlášena nová výzva, tak se znovu 
přihlásíme.

Z ministerstva kultury jsme obdrželi dotaci v částce 50 000,- na 
opravy venkovních omítek a komínu na budově muzea. Opravy již
v těchto dnech započaly. Na budově muzea se také uskutečnily 
každoroční pravidelné drobné opravy došků. Ptactvo si ve střeše staví 
hnízda a tím nám ji poškozuje.

S podáním žádosti o dotaci na opravu márnice a vstupu na hřbitov 
byla naše obec úspěšná a obdrželi jsme dotaci v částce 270 000,-Kč.  
Oslovili jsme tři firmy o podání nabídek a nejlevnější byla v hodnotě
394 151,-Kč od firmy Petr Mikoláš.  Opravy byly zahájeny poslední dny 
měsíce srpna.

V současné době je obeslána výzva na výběrové řízení I.etapy oprav 
komunikace k hřišti. Doufejme, že podzim bude slunečný jako letošní 
léto a tato oprava se stihne uskutečnit.

Minule jsem informovala o vloupání se do budovy školicího 
střediska. Policii ČR se nevídaného návštěvníka podařilo vypátrat. Jaký 
ho stihne trest, je již na soudech našeho státu.

Opět bych chtěla požádat občany o všímavost. V nové zástavbě
u kruhového objezdu a přilehlé dešťové vpusti neopatrný řidič vyvrátil 
obrubníky. Ten samý případ je u autobusové zastávky, kde jsou 
vyvráceny silniční označníky. Viník je opět samozřejmě neznámý.

Také bych ráda poděkovala hasičům za zásahy u požárů během 
letního suchého období, kdy houkání sirén bylo na denním programu. 

Závěrem bych všem ráda popřála krásný podzim a hodně sil do 
dalšího pracovního období.

� 2 �

Starostka obce

SLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKYSLOVO STAROSTKY

Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vá�ení spoluobčané,
Stalo se tradicí, že na přelomu července a srpna vyrážíme na 

třídenní výlet na Šumavu, kde se zúčastňujeme nočních závodů
v Benešově Hoře.

V pátek jsme navštívili Aquapark Praha a prohlédli si hračky na 
zámku Hořovice. V sobotu jsme jeli lanovkou na rozhlednu na Zadov
a pak nás čekalo lanové centrum. Odpoledne jsme navštívili 
Pošumavské hasičské muzeum Stachy. Družstvo mužů a žen odjelo 
na soutěž v Přechovicích. Večer už jsme se připravovali na noční 
soutěž našich družstev. Naše přípravka zde vyhrála, mladší obsadili
3. místo a starší A 2. místo. V neděli jsme se zastavili ve Vlašimi na 
oběd a na prohlídce v Parazoo. Poté nás čekala již cesta domů.

V období prázdnin se zúčastnilo družstvo žen – tým A a B a také 
družstvo mužů jak závodů Velké ceny Blanenska, tak i jiných závodů. 
Dle dosažených výsledků nás vzorně reprezentovali. Družstvo žen A 
obsadilo 3. místo v Ostrově u Macochy, v Němčicích a v Sudicích,
2. místo v Sychotíně a 1. místo v Čebíně. 

Celkově družstvo žen A obsadilo v letošním ročníku Velké ceny 
Blanenska krásné 4. místo.

I nadále  probíhaly soutěže mladých hasičů zařazené do Okresní 
ligy mládeže.

29.8. – Šošůvka – starší 7. místo, mladší 1. místo
30.8. – Těchov – starší 4. místo, mladší 2. místo
  5.9. – Habrůvka – starší 4. místo, mladší 2. místo
  5.9. – Borotín – starší 2. místo, mladší 4. místo
13.9. – Petrovice – starší – 2. místo, mladší – 1. místo 
Během léta se někteří dorostenci zúčastňovali závodů 100 m 

překážek. Největších úspěchů dosáhli  Michaela Šebelová (konečné 
3. místo X-Flame) a  Vít Kolmačka (konečné 5. místo X-Flame).

I v tomto čtvrtletí probíhaly další práce na nově budované dráze, 
jako je údržba travnatého porostu, zbourání starých záchodků
a prořezávka náletů. Mladí hasiči se zapojili také do příprav a průběhu 
Pohádkového lesa.

Velké sucho poznamenalo sérii lesních požárů.
1. výjezd 22. 7. – tráva Vyškov-Lhota.

Slova předsedů složek
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Další výjezdy:
   8.8. – les v katastru obce Krasová
   8.8. – požár altánu Kotvrdovice
   9.8. – les Kotvrdovice
10.8.– les Jedovnice
10.8.– tráva Rudice (planý poplach – porušení zákazu rozdělávání 

ohně)
12.8. – les Senetářov
13.8. – les Senetářov

Pro poslední čtvrtletí letošního roku připravujeme:
26.9.  – posezení u burčáku – proběhne v hasičce
21.11. – Kateřinská zábava
28.11. – 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

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení přátelé,

v minulém čísle zpravodaje jsem se zmiňoval o loňském studeném
a deštivém létě a vyjádřil naději, že letošní léto bude příznivější. Netušil 
jsem však, co nám nadcházející jarní a letní měsíce přinesou. Prostě 
jsme se dostali z jednoho extrému do druhého. Nedávné období bylo 
pro všechny pěstitele, zemědělce a majitele zahrádek nepříznivé
a náročné. Abnormální vysoké teploty a nedostatek vláhy se projevily 
na nízké úrodě a kdo neměl možnost zalévat, sklízel pouze zaschlé 
rostlinky a plody. Nedařilo se jak zelenině, tak ovoci. Na nadějně 
nakvetlých stromech  švestek i jablek se sice začaly tvořit plody, ale 
rychle zaschly a začaly ve velkém množství opadávat. Přírodě se 
prostě poručit nedá a musíme se smířit s tím, co je. 

Naše organizace plánuje rozšířit svoje technické vybavení, a to 
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zakoupením nástavby pro pákové zahradnické nůžky do vysokých 
výšek, které využijeme k úpravám zeleně na obci. 

K dalším plánům naší organizace patří menší výlet do Moravského 
krasu. Určitě jste mnozí zaznamenali, že kousek od hotelu Skalní mlýn 
vyrostla nová stavba. Jedná se o Dům přírody Moravského krasu. 
(podobné Domy přírody vznikly po celé republice. Např. Dům přírody 
Poodří, Dům přírody Litovelského Pomoraví, Dům přírody Broumovska 
atd… ..)

Dům přírody Moravského krasu je moderní návštěvnické centrum
s vnitřní a venkovní expozicí a 3D kinem. Zde se návštěvníci mohou 
seznámit s příběhy zdejší krasové krajiny. Pro školy, školky
a organizované skupiny jsou připraveny speciální programy, zaměřené 
na Moravský kras. Je zde možnost zakoupení regionálních produktů.

I když většina z nás naše blízké okolí dobře zná, určitě se zde 
dozvíme zase něco nového a zajímavého o této krásné lokalitě. 

Jako zahrádkáři si teď můžeme jen přát, aby nadcházející zimní 
měsíce byly plné srážek a vláhy, aby se alespoň trošku doplnil podstav 
vody.

Za organizaci zahrádkářů Vám všem přeji příjemnou zimu a hezké 
Vánoce.

Za výbor ČSZ v Senetářově
Jan Res

Občanské sdružení "Muzeum Senetářov"

Vážení spoluobčané,
po delší odmlce opět dáváme příspěvek do zpravodaje. 

Neznamená to, že by naše sdružení nevyvíjelo žádnou činnost.
V následujících řádcích budete alespoň v krátkosti informování o naší 
činnosti v letošním roce. Naše členská základna se rozšířila o pět 
nových členů, kteří se aktivně zapojili do akcí, které jsme organizovali.                                                

28.3.2015 jsme uspořádali pro členy a příznivce muzea malý výlet 
do Kovářského muzea v Těšanech a muzea kraslic v Borkovanech.                                                                               

Z naší činnosti:
- průběžně provádíme údržbu zeleně v areálu muzea, zhotovení 
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nového kačírkového stanoviště pro exponáty, odeštění přístřešku pro 
exponáty, rozšíření expozice o nové exponáty, pořízení párty stanu pro 
cca 80 osob, pivní sety 10 ks (stůl, lavice), zhotovení přístřešku podia 
atd. Již třetím rokem oživují zahradu muzea dva beránci.                                                                                                                                                                                                        

23. 5. 2015 jsme uspořádali ve spolupráci po loňském nultém 
ročníku první ročník soutěže ve vaření kotlíkových gulášů. Tato akce 
byla spojena s Dnem šneka Krasíka. Kulturní program obohatila svým 
moderováním Jarka Vykoupilová s dalšími účinkujícími. Tak jako nultý 
ročník vyhrálo s nejchutnějším gulášem družstvo ze Senetářova.                                     

22. 8. 2015 se uskutečnilo Posezení při cimbálu s řízenou 
degustací vína z Vinařství Rozařín. Tato akce byla pro nás, dalo by se 
říct velkou neznámou. Nepamatuji se, že by se akce tohoto typu v naší 
obci konala. Z mého pohledu (a ohlasu návštěvníků) se dá říct, že
i přes určité problémy, zejména s ozvučením se akce vydařila. Při obou 
akcích byla v provozu pícka, ve které se upeklo nespočet koláčů, dále 
pak chleba, bramboráky, buřt guláš atd. Poděkování patří všem, kdo se 
na těchto akcích podílel. Akce za muzeem se i díky postavené pícce 
dostávají do podvědomí zejména přespolním návštěvníkům, a proto se 
budeme i v příštím roce snažit podobné akce pořádat. Poděkování 
patří také všem, kteří podporují naši činnost - OÚ Senetářov, MAS 
Moravský kras a všem sponzorům a příznivcům naší činnosti. MAS 
Moravský kras využila v průběhu roku pícky a příjemného prostředí 
zahrady muzea k pořádání několika akcí za účasti nejen domácích, ale 
také zahraničních hostů.

Závěrem ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste naší činnosti 
nápomocni.

SEMKO

Občanské sdružení SEMKO (Klub seniorů a Centrum zdravého 
životního stylu), za přímé podpory  obce Senetářov, dále pak za 
podpory Jihomoravského kraje, Rady seniorů a ČSSD, pokračovalo ve 
svých aktivitách dle programu. Protože statutární zástupce SEMKA 
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Zukal Jaroslav
OS SEMKO

o.s. je členem předsednictva Rady seniorů Jihomoravského kraje, 
úzce spolupracujeme s dalšími neziskovkami a kluby blanenska, 
boskovicka a Jihomoravského kraje.

V prvním a druhém čtvrtletí nebyl dán příspěvek do zpravodaje 
obce z důvodu nemoci. 

Na přelomu roku se uskutečnil zájezd do divadla v Brně na operu 
Rusalka. Doprava a vstupenky byly hrazeny z dotací.

Cvičení a jiné aktivity v Centru zdravého životního stylu probíhaly 
do konce května v normálním režimu, přes léto z důvodu prací na 
venkově do konce září v letním režimu (individuálně). OS SEMKO 
půjčuje některé kompenzační pomůcky (hole, rotopedy a další). Do 
konce roku dojde k dalšímu vybavení Centra zdravého životního stylu.

Před deseti lety byla založena Rada seniorů ČR. Důstojná oslava 
jubilea se uskutečnila v Praze na lodi Czechia. Všechny přítomné 
přivítal předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Ve stručnosti zhrnul, 
co za oněch deset let Rada seniorů udělala. Mezi VIP hosty byl ministr 
financí a předseda hnutí ANO 2O11 Andrej Babiš. Dále pak za ČSSD 
senátor Zdeněk Škromach. Mezi RS ČR a hnutím ANO 2011 byla 
podepsána spolupráce a Andrej Babiš prohlásil, že se snažíme 
napravit křivdy napáchané na seniorech. Seniorům přál , aby nemuseli 
každý měsíc řešit, jak zaplatit nájem a jídlo. V diskuzi mimo jiné 
zaznělo, že tři miliony seniorů je významná síla, která může 
rozhodnout příští volby. Je na nich zda budou volit strany, které chtějí 
pomáhat seniorům, nebo ty které blokují jednání sněmovny a jen chtějí 
škrtat a odepírat seniorům to, na co mají právo.

Ministryně Marksová v rozhovoru pro měsíčník Doba seniorů 
prohlásila – kdo celý život pracuje, má právo na důstojné stáří. 

Rada seniorů ČR  tvrdě bojuje za práva a lepší život seniorů. Má 
velmi dobré vztahy a porozumění s Andrejem Babišem.

Předsednictvo Rady seniorů Jihomoravského kraje jednalo
28. srpna 2015 s ČSSD, kde byl přítomen předseda vlády pan Sobotka 
a shodli se ve všech požadavcích a námětech.
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Pohádkový les v Senetářově
První poprázdninový víkend byl ve znamení pohádkových 

postaviček. Děti a také jejich rodiče a prarodiče se vydali na cestu 
Pohádkovým lesem. Procházelo se kolem vodníka, krtečka, nechyběli 
ani strašidelní čerti a mnozí další. Děti musely splnit spoustu nelehkých 
úkolů, avšak čekala je za to zasloužená odměna. Po zhruba dvou 
hodinách návštěvníci měli své vstupenky do pohádkového lesa 
orazítkované všemi postavičkami, a protože po dlouhé procházce 
vyhládlo, tak bylo na řadě opékání párků a občerstvení. O zpestření 
odpoledne se postarala šermířská skupina s přestavením Mušketýři, 
děti se také mohly projet na motokárách a plnit soutěžní úkoly na 
stanovištích na hřišti.

Srdečné poděkování patří všem, kteří dokázali, i ne za příliš 
příznivého počasí, opustit své pohodlí a věnovat svůj volný čas pro 
šťastný úsměv 80 dětí. 
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Oprava budovy márnice
Již v r roce 2010 byl vybudován nový chodník a přístupová cesta

k místnímu hřbitovu. Dalším krokem je oprava budovy márnice. Na jaře 
letošního roku vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci na Obnovu 
drobných sakrálních staveb a naše obec obratem podala žádost na 
opravu márnice. V srpnu byla tato žádost schválena a od záříprobíhá 
samotná oprava. V současné době je již opravena věžička, vyměněno 
laťování, opravena střešní krytina a provedeno kompletní nové 
oplechování. Započalo se s opravami štuku a obílením celé budovy. 
Závěrem dojde i k opravě vstupu na hřbitov. Veškeré tyto opravy jsou 
vyčísleny na 394 151,- Kč z toho 270 000,- Kč je hrazeno
z poskytnuté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

První zmínka o zbudování hřbitova pochází z roku 1936, kdy se 
tehdejší zastupitelé usnesli vypůjčit 10 000,- korun na stavbu nového 
hřbitova. V listopadu bylo odhlasováno, že 2/3 hřbitova budou 
římskokatolické a 1/3 obecní. V červnu následujícího roku byly úpravy 
hřbitova dokončeny osázením břízami a živým plotem – parčík před 
hřbitovem. První větší oprava hřbitovní zdi a márnice proběhla v roce 
1959, kdy byly vykáceny břízy, které svými kořeny značně poškodily 
obvodovou zeď. Ta byla opravena a postavily se tři nové pilíře. Při tom 
se opravila i budova márnice, kde zatékalo. Následující opravy se 
uskutečnily v roce 1966 a především v roce 1969, kdy byla olíčena 
hřbitovní budova a pořízena nová střecha. Na jedné z desek se dodnes 
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dochoval záznam, že opravy byly provedeny v roce 1969
a provedli je občané z Marianína, a to Karel Kratochvíl, Jan Kovařík
a Josef Kovařík. Při nynějších opravách došlo i k odkrytí starých plechů 
a původního zvonu. Na oplechování byla označena firma Prima Těšín. 
Zvon byl odlit v roce 1946 firmou Manoušek z České u Brna. Tato firma 
byla založena již v roce 1913 a po různých nucených přestávkách 
funguje dodnes. V současné době zvonárna Petra Rudolfa Manouška 
sídlí v Praze Zbraslavi.
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1996
Pokračuje se v budování vodovodu a kanalizace po obci.

K významným změnám dochází v místní škole. Slučuje se základní
a mateřská škola pod názvem Základní škola Senetářov. Řízením 
školy byla pověřena paní Hedvika Nejezchlebová z Rudice. 

1997
V červenci tohoto roku byla naše země postižena velkou povodní.

I v okresním městě Blansko se Svitava vylila z břehů a způsobila škody 
v okolí řečiště. Na obecní úřad byl zakoupen první počítač, tiskárna
a fax. Byla také instalována nová rozhlasová ústředna. V květnu 
projížděl naší obcí jubilejní 50. ročník cyklistického závodu Míru.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 10.6.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu osmého zasedání pana Josefa 

Šíbla a ing. Petra Zouhara a zapisovatelem zápisu paní Magdu 
Vargovou

3]schvaluje Plán rozvoje obce Senetářov na období 2015 – 2018
v předloženém znění

4]schvaluje rozpočtové opatření č. 2
5]schvaluje podání žádosti o dotaci na  MMR na Opravu márnice na 

hřbitově v Senetářově.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 20.7.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu devátého zasedání pana 

Antonína Ševčíka a ing. Ladislava Zouhara a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3]schvaluje sídlo zájmové organizace Sbor dobrovolných hasičů 
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Senetářov v budově č.p. 116 Senetářov
4]schvaluje rozšíření nájmu venkovní plochy v areálu průmyslové 

zóny na parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov  o výměře 166 m2 na dobu 
neurčitou od 01.08.2015 pro Jaroslava Grice, Senetářov 202.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 3.8.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu desátého zasedání pana 

Josefa Šíbla a ing. Michala Zouhara a zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou 

3]schvaluje rozpočtové opatření č. 3
4]schvaluje provedení prací na opravnách sociální místnosti

v přízemí budovy MŠ v celkové ceně 59 980,-Kč firmou Elektro 
plus, spol. s r.o., Dukelská třída 341/103, Husovice, 614 00 Brno.

5]schvaluje bezúplatný převod do majetku Jihomoravského kraje 
pozemek p.č.751/8 ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 v k.ú. 
Senetářov a p.č. 751/7 ostatní plocha, silnice o výměře 86m2 v k.ú. 
Senetářov

6]nesouhlasí s tím, aby ing. Petr Zouhar, bytem Senetářov 154 
hlasoval v usnesení týkající se prodeje části pozemku parc.č. 515/1
v k.ú. Senetářov

7]schvaluje předběžný souhlas s prodejem části pozemku parcela 
číslo 515/1 v k.ú. Senetářov ostatní plocha za cenu 130,- Kč/m2
s tím, že nejprve bude provedeno dělení pozemku, které uhradí 
budoucí kupující a teprve poté bude zastupitelstvem obce 
Senetářov projednán samotný prodej pozemku

8]schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Senetářov a panem Jiřím Šenkem, Kotvrdovice 
č.p.8, 679 07 Kotvrdovice a Pavlem Šenkem, Těchov č.p. 130,
678 01 Blansko, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu

9]schvaluje žádost o dotaci z rozpočtu obce Senetářov pro Základní 
školu a mateřskou školu v Podomí v částce 20 000,- Kč

10]schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na akci vybavení nově 
zřizované školní třídy v ZŠ Podomí, která tvoří přílohu č. 4 tohoto 
zápisu

11]schvaluje komisi na výběr dodavatele na akci „Oprava budovy 
márnice“ ve složení Josef Šíbl, Antonín Ševčík, Jana Sedláková.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 16.9.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvanáctého zasedání pana 

Milana Musila a pana Antonína Ševčíka a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou 

3]schvaluje bezúplatný převod požárního vozidla CAS 32 od 
Hasičského záchranného sboru ČR

4]schvaluje komisi na výběr dodavatele na akci Komunikace k hřišti 
I.etapa ve složení Milan Musil, Jana Sedláková, Josef Šíbl, 
náhradník Petr Varga

5]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy 
o dílo na akci Komunikace k hřišti I.etapa 

6]schvaluje komisi na stavební dozor na akci Komunikace k hřišti 
I.etapa ve složení Milan Musil, Jana Sedláková, Josef Šíbl, 
náhradník Petr Varga

7]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy 
na stavební dozor na akci Komunikace k hřišti I.etapa 

     Svoz komunálního odpadu

Říjen:  9, 23                  Listopad620  Prosinec4, 18: ,                     : 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 24.8.2015
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1]schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce
2]určuje ověřovateli zápisu o průběhu jedenáctého zasedání pana 

Antonína Zouhara a ing. Petra Zouhara a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou 

3]schvaluje navýšení ceny o vícepráce  na akci oprav v budově MŠ II. 
etapa v částce 35 799,- Kč + DPH 

4]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu dodatku 
ke smlouvě o dílo na akci Opravy v MŠ Senetářov II.etapa s firmou 
ELEKTRO PLUS, spol. s r.o., se sídlem Dukelská třída 341/103, 
614 00 Brno k navýšení ceny o vícepráce

5]bere na vědomí dodavatele na opravu budovy márnice pana Petra 
Mikoláše, trvale bytem Lipovec 328, 679 15 Lipovec u Blanska
v celkové ceně 394 151,- Kč včetně DPH.

6]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu  smlouvy 
o dílo na akci Opravy budovy márnice s panem Petrem 
Mikolášem, trvale bytem Lipovec 328, 679 15 Lipovec u Blanska

7]schvaluje zpracovatele výběrového řízení ing. Jaromila 
Richterjörka, bytem Čápkova 1300/2, 678 01 Blansko s cenovou 
nabídkou 22 000,-Kč na akci Komunikace k hřišti I.etapa.

8]schvaluje provedení oprav muzea tradičního bydlení a perleťářství 
panem Josefem Morkusem, Trnávka 1, Lipník nad Bečvou
s nabídkou v ceně 55 000,- Kč, dodavatel není plátce DPH. 

9]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
o dílo na akci Oprava budovy muzea tradičního bydlení
a perleťářství firmou Josef Morkus, Trnávka 1, Lipník nad Bečvou 

10]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny  
budova č.p. 186 o výměře 16m2, v ceně 300,-Kč/m2, a to od 
01.09.2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc pro pana 
Antonína Plcha, bytem Stonava 1024, 735 34 Stonava

11]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 
na parc. st.249, budova č.p. 190 místnost č. 25 o výměře 80m2
a místnost č. 19 o výměře 75m2 v ceně 270,-Kč za m2, a to od 
01.09.2015 na dobu neurčitou pro firmu Pravan spol. s r.o., 
Husinecká 903/10, 130 00 Praha

12]schvaluje konání motorkářského srazu v prostorách areálu 
průmyslové zóny Senetářov dne 05.09.2015 s tím, že firmy 
působící v tomto areálu budou předem informovány.
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HOSPODÁŘSTVÍ KUNCOVI SENETÁŘOV č.100  

 

1 LITR MLÉKA ZA 15,- KČ 

           PRODEJNÍ DOBA 

                                 18°° - 20°° 

Mimo prodejní dobu zkuste zazvonit. Pokud 

budeme doma, tak Vám rádi otevřeme. 

Nebo po domluvě na tel. č.: 

Petra Kuncová 739389155 

Petr   Kunc        605789348 

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 07 - 09 / 2015

24.8. Kolmačka Josef è.p. 98

Blahopøejeme !!!

  25.6. Eliška Kocmanová è.p. 23

1.7. Zouharová Pavlína  è.p. 33

ÈEST JEJÍ PAMÁTCE !

12.9. Zouharová Ludmila è.p. 84


