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Vážení spoluobčané,
vánoční doba se přiblížila a s ní i ty nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 

Atmosféra  vánočních  dnů  jistě  nenechává  nikoho  z  nás  lhostejným.  Pro 

někoho jsou svátky protkané vzpomínkami na ty, kteří  již s námi nemohou 

vnímat vůni  jehličí, nebo zpívat vánoční koledy, pro  jiné čas, kdy  je šance 

dohnat to, co jsme zameškali ve vztazích během roku. Navštívit se navzájem, 

potkat přátele, známé a umět se s nimi v tomto čase zastavit.
Během  měsíce  listopadu  se  uskutečnily  dokončovací  práce  na 

multifunkčním  hřišti.  Bohužel  z  důvodu  nepříznivých  povětrnostních 

podmínek,  nebylo  možné  umělý  povrch  dostatečně  dosypat  potřebným 

množstvím písku, z důvodu velké vlhkosti, takže pro letošní rok nebude možné 

plochu zaledovat.
Příští rok čeká naši obec výstavba splaškové kanalizace. Do splaškové 

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

kuchyní. Do této kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody, vody z chlévů, 

okapů  apod.,  je  tedy  nutné  oddělení  dešťových  a  splaškových  vod.   

Nemovitost, která nebude do této kanalizace napojena, bude muset prokázat 

vývozy jímky a její nepropustnost. Kontroly bude provádět provozovatel, tj. 

Vodárenská  a.s.  ve  spolupráci  s  Vodohospodářským  úřadem  Blansko. 

Výstavbu kanalizace ČOV Jedovnicko - II. fáze bude realizovat Společnost, 

jejímž  vedoucím účastníkem  je KRÁLOVOPOLSKÁ RIA,  a.s. V  současné 

době se připravuje podpis smlouvy a harmonogram prací.  2/3 ceny výstavby 

kanalizace  budou  financovány  z  dotace. Naše  obec  bude  financovat  svůj 

podíl, který se skládá z položení potrubí, následné opravy a podíl na čističce 

odpadních vod. Tyto práce jsou vyčísleny na 18 477 510,- Kč. Z toho je podíl 

na ČOV 1 708 000,-Kč. Uvedená platba je splatná ve dvou částech, a to první 

polovina  v  prosinci  2017  a  druhá  polovina  v  prosinci  2018.  Výstavbu 

kanalizace budeme financovat z úvěru České spořitelny, a.s., která nabídla 

úvěr na 10 let s pevnou úrokovou sazbou 0,59%. V současné době máme na 

obecních účtech cca 14 000 000,-Kč. Tyto finance bychom chtěli použít na 

následující opravy komunikací a chodníků.
V listopadu navštívily senetářovské děti zábavné centrum BONGO v Brně. 

Využily  možnost  věnovat  se  tři  hodiny  pohybu  na  různých  sportovních 

atrakcích. Věřím, že to byla příjemná změna, oproti tradičnímu pohádkovému 

lesu. První víkend v prosinci se uskutečnilo rozsvícení vánočního stromu před 

muzeem.  Chtěla  bych  touto  cestou  poděkovat  všem,  kdo  se  na  přípravě

a následně samotné akci podíleli.
   Přeji všem kouzelné vánoční svátky, šťastný a příznivý celý příští rok 2017.
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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku a tímto bych chtěl připomenout činnost našeho 
sboru v uplynulém čtvrtletí.

Opět  se  uskutečnil  sběr  železného  šrotu,  sběr  elektrických 
spotřebičů  a papíru. 

18.  11.  –  vyhlášení  dětské  ligy  okrsku  Jedovnice.  Okrskových 
závodů se ve všech kategoriích zúčastnilo celkem 22 družstev ze 7 
sborů.  V  kategorii  přípravka  a  mladší  zvítězila  naše  družstva
a v kategorii starší  obsadilo naše družstvo 4. místo. 

Také jsme celý rok poctivě objížděli závody Okresní ligy mládeže
a  sbírali  bodík  k  bodíku.  Výsledky  tohoto  snažení  byly  vyhlášeny
v sobotu 19. 11. v Drnovicích (BK). V kategorii starší žáci jsme obsadili 
pěkné   6. místo a v kategorii mladší jsme obhájili 1. místo.   Ve stejný 
den večer proběhlo v Černovicích vyhlášení Velké ceny Blanenska. 
Naše družstvo žen „A“ obsadilo celkové 4. místo s 84 body, když jim
o 1 bod unikla 3. příčka.   Družstvo žen „B“ obsadilo celkové 14. místo
s 16 body a družstvo mužů obsadilo s 51 body 17. místo, což je oproti 
loňsku zlepšení o 11 míst.

26.11.  –  tradiční  Kateřinská  zábava.  Díky  hojné  účasti  a  dobře 
zvolené skupině Reflex-Rock se zábava vydařila.

3.12.  –  slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu.  Dle  záznamů 
hasičské kroniky probíhá tato akce u doškové chaloupky od r. 2003.
V tomto roce také proběhlo 1. vystoupení jako doprovodný program,
a  to  Základní  škola  Senetářov,  ZUŠ  Jedovnice  a  Mamuťanka.  Za 
uplynulé období program zaznamenal drobné obměny, ale co zůstává, 
jsou lidé, kteří se o přípravu starají. Hlavními nositeli úkolů jsou tradičně 
Martin a  Jaroslav Pospíšilovi  –  vánoční  strom a poslední  roky Petr
a  Michal  Zouharovi  –  vařené  maso.  Mnoho  dalších  stráví  sobotu
a nedělní dopoledne přípravou, průběhem a úklidem této akce. Tato 
akce  probíhá  vždy  ve  spolupráci  s  obecním  úřadem  a  letos  se
s ochutnávkou koláčů zapojil i spolek Muzeum Senetářov. Snažíme se 
program  neustále  doplňovat,  oživovat  –  například  pouštění  přání 
Ježíškovi prostřednictvím balónků, letos nově promítáním pohádek pro 
nejmenší. Kulturní program doplnilo čertovskomikulášské vystoupení 
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pod  vedením Mgr.  Sofie  Pondikasové.  Také  se  snažíme  zlepšovat 
podmínky  posezení  a  zajištění  občerstvení.  Velice  nás  těší  stále 
stoupající návštěvnost. Ale ještě větší radost by nám udělalo, kdyby
s námi zůstalo a posedělo déle více spoluobčanů. 

V tomto čtvrtletí proběhl 1 zásah výjezdové jednotky:
9. 11. –  zahoření RD č. 44

Jak  jste  již byli  informováni v minulém zpravodaji, obdržela obec 
dotaci na pořízení nové cisterny. Stejně jako všechna ostatní vozidla, 
tak   i cisterna   je majetkem obce, který dostala (dostane) do užívání 
výjezdová  jednotka.  Obec  má  za  povinnost  zřídit  nebo  zajistit 
výjezdovou jednotku pro ochranu obyvatelstva. Stejně jako ve většině 
obcí, tak i u nás využila obec proškolené členy našeho sboru a tito lidé 
jsou členy výjezdové jednotky. Toto jen na vysvětlenou, že tyto finance 
nedostává náš sbor.

Jako každý rok, tak i letos na podzim,   začala 1. část hry Plamen. 
Soutěž  proběhla  ve  Velkých  Opatovicích  9.10.2016.  V  branném 
závodě obsadili starší 7. místo a  mladší skončili na  2.  místě. Součástí 
je i štafeta dvojic, kde starší obsadili 4. místo a mladší  6. místo. 

V  odpoledních  hodinách  zde  proběhl  závod  v  kategorii  dorostu. 
Složili  jsme  družstvo  dorostenek  a  dorostenců.  Dorostenky  vyhrály
a  dorostenci  obsadili  2.  místo.  V  kategorii  střední  dorost  obsadila
A. Kučerová 10. místo. Vít Kolmačka se zúčastnil v sobotu 3.12.2016
v Třeštině u Mohelnice vyhlášení seriálu závodů X-flame pohár, kde 
získal ocenění za 1. místo. 

Všem,  kteří  v  tomto  roce  reprezentovali  náš  sbor,  děkujeme
a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

Družstvo mužů a žen se zúčastnilo v sobotu 10.12. v Kuřimi soutěže 
v  požárním  útoku  “O  kuřimského  kapra”.  Družstvo  mužů  obsadilo
9. místo, družstvo žen  “A”  3. místo a ženy “B” 9. místo.

Naše  soutěžní  družstva  mužů,  žen  i  mladých  hasičů  naši  obec 
vzorně  reprezentovala  nejen,  co  se  týká  soutěží,  ale  i  vystupování
v průběhu různých akcí. 

Chci  poděkovat  všem,  kteří  se  aktivně  podíleli  na  přípravě
a  průběhu  akcí  v  roce  2016.  Velké  uznání  si  zaslouží  Petr  Varga, 
Antonín Ševčík, Pavel Kolmačka a Pavel Gros, kteří absolvovali celou 
letošní náročnou sezónu a podíleli se na přípravě mladých hasičů na 
soutěže. Také chci  poděkovat  rodičům a Monice Šenkové,  kteří  se 
věnují těm nejmenším hasičům – přípravce.

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 7.1.2017, na kterou tímto 
zvu  všechny  členy  sboru.  Účast  všech  členů  sboru  je  důležitá!!!!! 
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Program bude upřesněn v pozvánkách.
Na závěr bych chtěl dětem popřát splněná přání a krásné dárky

a dospělým klidné a pohodové vánoční svátky. Nový rok ať je lepší než  
byl starý.

Josef Šenk
 starosta SDH

V  minulém  vydání  Senetářovského  zpravodaje  jsme  Vás 
informovali  o  plánovaném  zájezdu  na  Dýňové  slavnosti  do 
Zahradnictví U Kopřivů v Šebrově.

Zájezd  se  uskutečnil  v  neděli  9.  10.  2016.  Ačkoli  počasí  vcelku 
přálo,  přece  jen  jsme  před  odjezdem  pociťovali,  že  nás  babí  léto 
opustilo.  Jako  každý  rok  bylo  zahradnictví  vyzdobeno  různými 
postavičkami a předměty z dýní a celá výstava se nesla v dýňovo-
podzimním duchu. Hned u vstupu nás vítaly výborné koláčky, plněné 
nejen dýněmi, ale i ostatním ovocem. I další sortiment výrobků z dýní 
byl zajímavý a my jsme ochutnali téměř vše. Jen do dýňového piva se 
nikomu moc nechtělo.

Zájezd  se  vydařil,  pokochali  jsme  se  krásnými  rostlinami,  keři, 
výrobky  i ostatním zbožím k prodeji. Někteří  z nás si odvezli  i milé 
dárečky a pozornosti.

Závěrem  tohoto krátkého příspěvku   bychom rádi poděkovali za 
spolupráci a pomoc Obecnímu úřadu v Senetářově a také ostatním 
organizacím a složkám. Doufáme, že i do budoucna nám zachovají 
přízeň.

Do roku 2017 chceme všem občanům popřát hodně štěstí, pohody, 
osobních a pracovních úspěchů a hlavně zdraví. V neposlední řadě
i zahrádkářské úspěchy.

Za ZO ČZS Senetářov
Jan Res 
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ŠKOLA a ŠKOLKA

Nejkrásnější svátky v roce jsme v naší škole přivítali mnoha akcemi, 
které se v tomto čase staly již tradicemi: divadelní představení ve škole, 
návštěvy  brněnských  divadel  některými  třídami,  sportovní  soutěže, 
mikulášský  turnaj a především adventní dílničky a vystoupení  žáků 
školy v sobotu 10. prosince. Ani letos si tuto krásnou akci nenechalo ujít 
mnoho návštěvníků. Zaměstnanci školy a členové OS Barvínek na toto 
odpoledne  pro  všechny  návštěvníky  připravili  dvacet  zajímavých 
dílniček.  V  podvečer  nechybělo  ani  slavnostní  vystoupení,  jehož 
součástí  byla  i  divadelní  inscenace  Bylo  nás  pět  v  podání  členů 
dětského  divadelního  souboru  Neználek  a  po  něm  průvod  malých
i  velkých  koledníků  přivítal  nové  občany  obce  Podomí  zpěvem 
tradičních  vánočních  koled.  Žáci  devátého  ročníku  během  tohoto 
slavnostního odpoledne zorganizovali charitativní bleší trh. Prodávali 
za  symbolickou  cenu  předem  vysbírané  použité  hračky  a  drobné 
keramické novoročenky, které sami vyrobili. Utrženou částku 6350,- Kč 
věnují na charitativní účely. České knihy, které v předvánočním čase 
vysbírali  od  dětí,  pošlou  do  základní  školy  v  ukrajinské  Rosoši 
(Zakarpatská oblast) na podporu tamní výuky (nejen českého jazyka).
S touto školou spolupracujeme již několikátým rokem. Z roviny jednání 
zástupců vedení obou škol se spolupráce letos přesunula i do roviny 
žákovské komunikace. Deset žáků ze sedmého a osmého ročníku naší 
školy si během podzimu vyměnilo svoje kontakty s ukrajinskými žáky
a  prostřednictvím  komunikačních  kanálů  na  internetu  se  dovídají
o sobě, svých školách, rodinách i zemích. Česká delegace složená ze 
tří  členů našeho pedagogického sboru  vycestovala na Ukrajinu 17. 
listopadu, aby zde blíže poznala partnerskou školu, navázala osobní 
kontakt  s  tamními  učiteli,  předala  dárečky  mezi  zapojenými  dětmi
a  vyjednala  podmínky  pro  několikadenní  pobyt  ukrajinských  žáků
u  nás.  Zdá  se,  že  tento  projekt  získal  svoji  podporu  u  našich
i ukrajinských úřadů, které přislíbily finanční podporu cesty rosošských 
dětí k nám. Ta by se měla uskutečnit v červnu příštího roku.   

Moderní komunikací na mezinárodní úrovni se věnují i žáci pátého 
ročníku,  kteří  v  tomto  školním  roce  aktivně  spolupracují  v  rámci 
projektu  English  during  whole  year  s  žáky  šestého  ročníku  školy 
Severo Ochoa ve španělském městě Gijón. Mezinárodní spolupráce je 
uskutečňována  díky  eTwinningovému  internetovému  prostředí.

ZŠ Podomí
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U příležitosti mezinárodního dne  jazyků se naše škola zapojila  i do 
dalšího  eTwinningového  projektu  Traveling  around  Europe  in 
postcard,  ve  kterém  jsme  si  vyměnili  pohlednice  s mnoha  školami
z různých evropských zemí.

Zatímco  někteří  členové  učitelského  sboru  dne  17.  listopadu 
směřovali na Ukrajinu, dobrovolníci z řad žáků druhého stupně si ve 
spolupráci  s OS Barvínek v  tento den státního svátku připravili  pro 
mladší kamarády strašidelnou stezku. Na cestu temnými podomskými 
ulicemi si trouflo více než 70 dětí z Podomí i okolních vesnic, statečně 
plnily  všechny  připravené  úkoly  a  nezalekly  se  ani  hejkalů,  trolů  či 
jiných strašidel.

Jsme  rádi,  že  většina  rodičů  našich  žáků  aktivně  spolupracuje
s naší školou a není jim lhostejné ani dění ve škole, ani prospěch jejich 
dětí.  Svědčí o tom vysoká účast na rodičovských schůzkách, které se 
konaly 24. listopadu. Během nich proběhly ve vestibulu školy i volby 
zástupců rodičů do školské rady. Svoje hlasovací lístky odevzdalo 71 
voličů a pro následující tříleté funkční období školské rady byli z řad 
zákonných zástupců nezletilých žáků zvoleni paní Hana Vágnerová
z  Krásenska,  pan  Josef  Rybář  ze  Senetářova  a  pan  Jan  Polanka
z Podomí.  Zápisy  z  jednání  školské  rady,  jejichž  členy  jsou  kromě 
zástupců  rodičů  i  zástupci  pedagogů  a  zřizovatele,  jsou  pravidelně 
uveřejňovány  na  webových  stránkách  školy,  stejně  jako  termíny 
konání  třídních  schůzek,  konzultační  hodiny  vyučujících  a  veškeré 
další informace.

Děkujeme všem za projevenou přízeň v roce 2016 a budeme se 
těšit  na  setkání  v  roce  2017,  například  na  školním  plese,  který 
připravujeme 27. ledna 2017.

Přejeme všem spokojené prožití svátků vánočních.

Milí spoluobčané,
od září do prosince letošního roku jsme opravdu nezaháleli. Hned 

první školní den jsme přivítali ve školce 23 dětí, z toho 4 nováčky, kteří 
adaptaci zvládli na jedničku.

Během podzimu  jsme si s dětmi povídali o přírodě, navštěvovali 
naše blízké okolí a pozorovali změny počasí. K podzimu v naší školce 
zcela  neodmyslitelně  patří  Strašidýlkování.  Děti  společně  s  rodiči 

MŠ Senetářov

Mgr. Jitka Kocmanová
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prožijí  příjemný  podvečer,  kdy  si  vydlabou  dýni  a  vytvoří  tak  své 
strašidlo. Záleží  jen na dětech, zda bude jejich dýně mírumilovná či 
chrlící  blesky.  Samozřejmostí  v  tento  den  je  i  ochutnávka  výtečné 
dýňové polévky, kterou připravuje naše kuchařka. Po dlabání dýní si 
děti mohly zasoutěžit a vyhrát malou odměnu. A i přesto, že nám letos 
příliš nepřálo počasí, zvládli jsme opéct i špekáčky.

Nezapomínáme ani  na kulturní  vyžití  dětí. Děti  zhlédly například 
loutkovou pohádku Jak šel kozlík do světa. Jistě nezapomenutelným 
zážitkem pro děti bylo, když si mohly zkusit vodit loutky. Některé loutky 
byly až metr vysoké.

Dalším  divadelním  představením  byla  hudební  pohádka  Dračí 
zpívání. Děti se proletěly s drakem na ohnivých sáních po Dračí zemi
a poznaly, jak je důležité mít toho správného kamaráda, který si s vámi 
zazpívá dračí písničku.

A  protože  jsou  naše  děti  opravdu  velmi  šikovné  a  vnímavé, 
nebojíme se jim nabízet vzdělávání i z oblasti první pomoci. Tento rok 
jsme  již  třikrát  navštívili  MŠ  v  Kotvrdovicích  a  společně  jsme  se 
vzdělávali a zachraňovali kamarády v tíživé situaci.

Samozřejmostí  již  také  bývá  předplavecký  výcvik,  který  probíhá
v aquaparku ve Vyškově.

Nezadržitelně se nám blíží Vánoce, na které všechny děti netrpělivě 
čekají. Je to chvíle obdarovávání a chvíle radostí. I děti z naší školky 
Vás  chtěly  potěšit  a  proto  si  pro  vás  připravily  krátké  vystoupení
s pásmem básniček a písniček, které vám předvedly při rozsvěcování 
vánočního stromu.

A  protože  vnímáme  Vánoce  především  jako  prostor  k  setkání, 
připravili jsme pro děti a jejich rodiče Adventní podvečer. Tento den si 
děti  spolu  s  rodiči mohou vyrobit  zajímavé dárečky, upéct  vánočku 
nebo  zazpívat  koledu.  Chybět  nebude  ani  ochutnávka  vánočního 
punče.

Dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců mateřské školy 
popřála poklidný adventní čas a v radosti prožité vánoční svátky
v blízkosti vašich nebližších.

Hana Haumerová
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 30.9.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého čtvrtého zasedání 

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

3] schvaluje  člena  kontrolního  výboru  pana  Romana  Kyjovského,
s tím, že odměna člena kontrolního výboru ve výši 600,- Kč bude 
vyplácena od 01.10.2016 

4] schvaluje rozpočtové opatření č. 6
5] schvaluje pronájem  nebytových prostor v areálu průmyslové zóny   

budova  č.p.  186  o  výměře  16  m2,  v  ceně  300,-Kč/m2,  a  to  od 
01.10.2016 na dobu neurčitou   pro firmu WORKSTEEL s.r.o., se 
sídlem Senetářov 185, 679 06 p. Jedovnice

6] schvaluje prodej malotraktoru Vega 30 HP  firmě Šálek s.r.o.,  se 
sídlem Vrahovická 53, 796 01 Prostějov ve výši 96 800,- Kč

7] schvaluje  výběrovou  komise  ve  složení  Milan  Musil,  Jana 
Sedláková, Antonín Ševčík na výběr projekční firmy na zpracování 
projektové  dokumentace  k  jednotlivým  domovním  přípojkám  ke 
splaškové kanalizaci

8] schvaluje  členy  komise  na  veřejnou  zakázku  „Velkokapacitní 
požární  cisterna  pro  JSDH  Senetářov“  ve  složení  Mgr.  Ondrej 
Mičuda, náhradník Josef Šíbl; Milan Musil, náhradník Josef Šenk; 
Zdeněk Zouhar, náhradník Ondřej Ševčík; Petr Varga, náhradník   
Antonín Ševčík; Jana Sedláková, náhradník Antonín Zouhar

9] schvaluje zveřejnění záměru pronájmu budovy č.p. 118, p.č. 121
v k.ú. Senetářov o výměře 58m2.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.10.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli  zápisu o průběhu dvacátého pátého  zasedání 

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

3] doporučuje firmu AQUA PROKON s.r.o. ke zpracování projektové 
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dokumentace  kanalizačních  přípojek  k jednotlivým nemovitostem 
v Senetářově

4] schvaluje  změnu  názvu  nové  společnosti,  vzniklé  rozdělením 
stávající obchodní společnosti EKO-SYSTEM s.r.o., z původního 
názvu  SENEKO  s.r.o  na  název  SENETEKO  s.r.o.,  a  to
u schválených  usnesení číslo 13,14, 15, a 16 ze dne 15.06.2016

5]  schvaluje  komisi  pro  posouzení  žádosti  o  individuální  dotace
z rozpočtu obce Senetářov na rok 2017 ve složení  Magda Vargová, 
Antonín Ševčík a Antonín Zouhar.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 28.11.2016
Zastupitelstvo obce Senetářov:
a) schvaluje:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu dvacátého šestého zasedání 

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

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 7
4] schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  obce Senetářov  č.  1/2016

o nočním klidu
5]  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  obce Senetářov  č.  2/2016

o místních poplatcích
6] schvaluje darování sáčků na psí exkrementy pro držitele psů v naší 

obci s tím, že každému držiteli psa bude darován jeden svazek po 
padesáti sáčcích, a to při úhradě platby poplatku ze psů na rok 2017 

7] schvaluje  zachování  výše  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2017, ve výši 450,-- Kč za občana, 
popřípadě rodinný dům a rok, a to dle schválené obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2015

8] schvaluje Smlouvu  o  účasti  obce Senetářov  na  financování  díla 
,,Jedovnicko, intenzifikace ČOV a kanalizace v obcích Jedovnice, 
Rudice, Senetářov, Vilémovice a Krasová“ 

9] schvaluje  poskytovatele  úvěru  na  akci  ,,Intenzifikace  ČOV
a kanalizace v obci Senetářov“ Českou spořitelnu a.s. a schvaluje 
sepsání úvěrové smlouvy s pevnou sazbou na dobu 10 let

10]schvaluje  prodejní  cenu  20,-Kč  za  m2  z  důvodu  souladu 
vlastnických vztahů, za   prodej pozemku   parc.č.126/11 o výměře 
105m2 a parc.č. 126/15 o výměře 5m2

11]schvaluje cenu 20,-Kč za m2 za nákup pozemku   parc.č.126/12
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o výměře 131m2
12]schvaluje Směnnou smlouvu mezi Obcí Senetářov a paní P. R.
13]schvaluje  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  mezi  Obcí 

Senetářov a panem J.Š. a P.Š
14] schvaluje pronájem části budovy č.p. 118 o výměře prodejní plochy 

40 m2  za cenu 300,- Kč/rok a o výměře skladu 18 m2 za cenu 200,- 
Kč/rok  paní  A.  P.,  a  to    od  1.  ledna  2017  na  dobu  neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce

15]schvaluje Kupní Smlouvu a Smlouvu o zřízení předkupního práva 
mezi  Obcí  Senetářov  a  firmou  SENETEKO    s.r.o.,  se  sídlem 
Senetářov 177, 679 06 p. Jedovnice

16]schvaluje  ukončení    pronájmu  nebytových  prostor  v  areálu 
průmyslové zóny Senetářov na parc.č.  st.  244 v  k.ú. Senetářov,
v budově č.p. 196 o výměře 120m2 panu I. S. ke dni 30.11.2016

17]schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny 
Senetářov na parc.č. st. 244 v k.ú. Senetářov, v budově č.p. 196
o  výměře  120m2  v  ceně  250,-Kč/  m2/rok  a  služeb  spojených
s nájmem nebytových prostor v ceně 54,- Kč bez DPH/m2/rok od 
01.12.2016 na dobu neurčitou pro pana J. N.

18]schvaluje stavební úpravy, spočívajících v instalaci teplovzdušných 
kamen v hale č.p. 185 a s vybudováním opláštěného nerezového 
komínu  firmou Putsch Stord s.r.o. z vlastních zdrojů

19]schvaluje firmu BESTA – ING Brázda, Smetanova 4, Blansko   na 
vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby Oprava 
komunikace ,,Trávníky´´ v ceně 18 400,-Kč bez DPH 

20]schvaluje  členy  povodňové  komise  pana  Josefa  Šíbla  s  funkcí 
hlídková služba a pana Antonína Ševčíka s funkcí hlásná služba

21]schvaluje podání žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na herní 
prvky a oplocení dětského hřiště v nové zástavbě

22]schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na 
herní prvky a mobiliář víceúčelového hřiště 

23]schvaluje čerpání finanční částky 10 000,- Kč z fondu odměn MŠ 
Senetářov.
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Místní poplatky 
Pro nadcházející rok 2017 se výše poplatků nemění. Poplatek za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  třídění, využívání
a  odstraňování  komunálních  odpadů  je  stanoven  na  450,- 
Kč/občan(nemovitost)/rok. Osvobozeny od poplatku jsou děti do 3 let 
věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 roky věku. Poplatek je 
splatný buď jednorázově do 30.06. nebo ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozději do 30.06. a do 30.11. příslušného kalendářního roku. 
Poplatník  je  povinen  ohlásit  správci  poplatku  vznik  své  poplatkové 
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento 
poplatek vznikla. Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu 
nebo  v  důsledku  změny  vlastnictví  ke  stavbě  určené  k  individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

     Svoz komunálního odpadu

Leden: 13, 27                 Únor: 10, 24                      Březen: 10, 24

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů je stanoven za prvního psa na 150,- Kč/pes/rok; za 

druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/pes/rok; za psa, 
jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého  důchodu,  který  je  jeho  jediným  zdrojem příjmu,  anebo 
poživatel sirotčího důchodu 120,- Kč/pes/rok a za druhého a každého 
dalšího  psa  téhož  držitele,  poživatele  invalidního,  starobního, 
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 150,- Kč/pes/rok. Poplatek 
je  splatný  nejpozději  do  28.02.  příslušného  kalendářního  roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu splatnosti, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém poplatková  povinnost  vznikla. Držitel  psa  je  povinen  ohlásit 
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, 
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří 
měsíců.  Stejným  způsobem  je  povinen  oznámit  také  zánik  své 
poplatkové povinnosti.
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Krásenští divadelní ochotníci
V pátek 27. ledna 2017 v sále kulturního domu v areálu průmyslové 

zóny sehrají  krásenští divadelní ochotníci  „horor komedii“ Antonína 
Procházky „Vraždy a něžnosti“. Začátek představení je v 19:00 hodin. 
Předprodej  vstupenek  zajišťuje  Obecní  úřad  Senetářov,  cena 
vstupenky je 60,- Kč.

A o čem to je?
V rekreační chatě cestovní kanceláře, někdo hluboko v šumavských 

hvozdech, se během jedné noci sejde podivná sešlost  lidí. Ne moc 
úspěšný podnikatel Lumír se svojí milenkou Stellou, věhlasný dabér 
večerníčků  Viktor  s  novou  přítelkyní  Evou  a  spisovatel  televizních 
detektivek  Evžen.  Ti  všichni  si  koupili  pobyt  na  samotě  v  lese 
především  proto,  aby  mohli  v  klidu  naplnit  své  cíle.  Lumír  zabít 
stárnoucí milenku Stellu, Viktor uchvátit novou milostnou kořist Evičku 
a spisovatel Evžen konečně dopsat svůj scénář. Cestovní kancelář 
společně  s  výzkumným  ústavem  však  potřebuje  udělat  pro  EU 
průzkum.  A  tím  pádem  dochází  na  tomto  jinak  opuštěném  místě 
Šumavy  snad  k  největší  koncentraci  turistů  na  světě. Když  rozrazí 
dveře  další  příchozí,  dvě  bavorské  přítelkyně,  chata  je  definitivně 
přeplněna a komedie může začít…

Noční klid
Od 01.01.2017 nabývá platnosti  obecně závazná vyhláška obce 

Senetářov  č.  1/2016  o  nočním  klidu.  Tato  vyhláška  stanovuje 
výjimečné případy, při nichž není doba nočního klidu vymezena. V naší 
obci jsou to dva termíny, konkrétně noc z 31. prosince na 1. ledna a noc 
v době pravidelného každoročního konání nočních závodů v požárním 
sportu  v  měsíci  červnu.  Za  rušení  nočního  klidu  jsou  považovány 
takové  projevy  fyzických  osob  v  době  nočního  klidu,  které  jsou 
způsobilé porušit  nebo ohrozit  občanské soužití  a  veřejný pořádek.   
Jedná se například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou nebo 
živou hudbu nebo způsobování hluku jinou činností. Jen pro úplnost 
dodávám, že dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 
hodiny.



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

Za obsahovou správnost odpovídají autoři.

– 16 –

Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Jubilanti 10 - 12 / 2016

5.10. Grossová Věra č. 15

ČEST JEJICH PAMÁTCE !

17.10. Richard Kakáč č. 7070 roků

22.11. Pospíšil Josef č. 110

   25.12. Ladislav Nejezchleb č.p. 148

   31.12. Jarmila Zukalová č.p. 43

30.10. Vratislav Jekl č. 22

  1.10. Věra Matušková  č. 94

80 roků    11.11. Marie Grosová č.p. 21

90 roků

20.10. Marie Vágnerová  č. 2091 roků
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