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Vážení spoluobčané,
přestože se to zdá neskutečné, opět budeme prožívat poslední dny roku. 

Končící rok 2017 do našich osobních životů určitě přinesl radostné i šťastné 

okamžiky, ale stejně tak bohužel nechyběly pravděpodobně události, které 

byly nepříjemné a možná i smutné. Podobná dynamika života tvořila i dění

v obci. 
Výstavba  kanalizace  byla  dokončena  v  krajské  komunikaci,  která  byla 

zakryta  asfaltovým  povrchem.  Krajská  komunikace  je  majetkem  kraje

a zapravený povrch na jmenované komunikaci si přebírá Jihomoravský kraj 

prostřednictvím Správy  a  údržby  silnic  Blansko.  Zde  byly  připomínkovány 

špatně uložené poklopy na kanalizačních šachtách a hydrantech vodovodů.   

Dodavatelské firmy musí sjednat nápravu, a to v jarních měsících roku 2018.  

Celý podzim nás při výstavbě kanalizace provázelo nepříjemné bláto, nejvíce 

v lokalitách Trávníky a  Chaloupky. Tímto bych chtěla požádat občany bydlící

v  těchto  lokalitách o hodně  tolerance a  trpělivosti. Koncem  letošního  roku 

bude  dokončeno  položení  dešťového  kanalizačního  potrubí  u  kostela

a  v  návaznosti  na  tuto  akci,  jakmile  to  dovolí  počasí,  bude  položen  nový 

povrch.
V  jarních  měsících  bude  také  pokračovat  výstavba  kanalizace,  a  to 

konkrétně  na  nedokončených  přípojkách  od  mateřské  školy  směrem  na 

Kotvrdovice, v parku od budovy bývalé Jednoty směrem po kostel sv. Josefa

a v lokalitě Trávníky.  V roce 2018  v rámci stavby budou provedeny opravy na 

chodnících  a  komunikacích  v  lokalitě  Trávníky,  povrch  komunikace

v Chaloupkách. Rovněž bude kompletně přeložena zámková dlažba v ulici

V Sadě.   
V listopadu se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele velkokapacitní 

požární cisterny pro JSDH Senetářov, na kterou naše obec obdržela dotaci.   

Dodavatelem  cisterny  byla  vybrána  firma  KOBIT  spol.  s  r.o.  s  cenovou 

nabídkou  6.995.000,- Kč  bez DPH.     
Chtěla bych také  poděkovat spolkům a organizacím působícím v naší obci 

za jejich činnost, která je obohacením veřejného života v obci, a hasičskému 

dorostu  za reprezentaci a propagaci naší obce.
Závěrem  mi  dovolte,  abych  vám  všem  popřála  hezké  prožití 

vánočních  svátků,  mnoho  příjemných  a  klidných  chvil,  radostná 

setkávání a shledání, kupu rodinné pohody a klidu v každém z Vás, ale

i ve vašem okolí. Prožijte vánoční čas dle vašich představ a vykročme do 

roku s číslem 18 na konci pozitivně a s očekáváním všeho dobrého.
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Slova předsedů složek

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. 

4. 10. - výcvik IZS
11.  11.  –  vyhlášení  dětské  ligy  okrsku  Jedovnice.  Okrskových 

závodů se ve všech kategoriích zúčastnilo celkem 22 družstev ze 7 
sborů. V obou kategoriích zvítězila naše družstva. 

Také jsme celý rok poctivě objížděli závody Okresní ligy mládeže
a  sbírali  bodík  k  bodíku.  Výsledky  tohoto  snažení  byly  vyhlášeny
v sobotu 18. 11.  v Drnovicích (BK). V kategorii starší žáci jsme obsadili 
pěkné   3. místo a v kategorii mladší žáci  jsme  již potřetí  za sebou   
zvítězili.

Ve stejný den večer proběhlo v Černovicích vyhlášení Velké ceny 
Blanenska.  Družstvo  žen  “A”  obsadilo  celkově  již  potřetí  za  sebou
 4. místo, ženy “B” pak 10. místo a muži 15. místo.

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

V  tento den proběhlo  i vyhlášení   ankety Dobrovolný hasič  roku 
2017. Vyhlášení proběhlo v Brně a i přes Vaši značnou podporu jsme 
na bednu nedosáhli. Všem za poslané hlasy děkujeme.

2. 12. – slavnostní rozsvícení vánočního stromu.  Hlavními nositeli 
úkolů  jsou  tradičně  Martin  a  Jaroslav  Pospíšilovi  –  vánoční  strom
a poslední roky Petr, Michal a David  Zouharovi – vařené maso. Mnoho 
dalších strávilo sobotní a nedělní dopoledne přípravou a následným 
úklidem této akce. Tato akce probíhá vždy ve spolupráci s obecním 
úřadem.  Každoročně  připravují  vystoupení  s  dětmi  paní  učitelky
z mateřské školky. Tímto jim i dětem děkujeme. Snažíme se program 
neustále doplňovat   a oživovat.. Letos jsme připravili ve spolupráci se 
skupinou Šošůvská schola vystoupení v zadní části hasičky. Velice nás 
těší stále stoupající návštěvnost. 

Jako každý rok, tak i letos na podzim,   začala 1. část hry Plamen. 

Slova předsedů složek
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Soutěž proběhla ve Velkých Opatovicích. V branném závodě obsadili 
starší 10. místo a   mladší skončili na 17. místě. Součástí je i štafeta 
dvojic, kde starší obsadili 4. místo a mladší  24. místo. 

V  odpoledních  hodinách  zde  proběhl  závod  v  kategorii  dorostu. 
Družstvo  dorostenek  zvítězilo  a  v  kategorii  středních  dorostenek 
obsadila Aneta Kučerová 6. místo a Lucie Korčáková 9. místo.

Družstvo mužů a žen se zúčastnilo v sobotu  9. 12.v Kuřimi soutěže 
v požárním útoku “O kuřimského kapra”..Družstvo mužů  obsadilo  11. 
místo, družstvo žen  “A”  zvítězilo  a ženy “B”  7. 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  2017.  Velké  uznání  si  zaslouží  Petr  Varga, 
Antonín Ševčík a Pavel Gros, kteří absolvovali celou letošní náročnou 
sezónu a podíleli  se na přípravě mladých hasičů a dorostenců   na 
soutěže.  Také  chci  poděkovat  rodičům,  Monice  Šenkové,  Tomáši 
Šebelovi a Petrovi Kovaříkovi, kteří se věnují těm nejmenším hasičům 
– přípravce.

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 6. 1. 2018, na kterou 
tímto zvu všechny členy sboru. Účast všech členů sboru je důležitá!!!!!!! 
Program bude upřesněn v pozvánkách.

Na 1. čtvrtletí příštího roku připravujeme tyto akce:
10. 2. - Masopustní průvod – tímto na něj všechny zveme
17.  3.  -  společně  se  sdružením  Muzeum  připravujeme  Hodové 
posezení. Tato akce proběhne u hasičky, je připraven kulturní program. 

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

Dovolte, abych vás v tomto krátkém příspěvku, seznámil s činností 
naší základní organizace za II. pololetí roku 2017. 

18.  července  2017  se  uskutečnila  brigáda  na  úpravu  dětského 
hřiště  v  nové  ulici,  posečení  trávy,  úprava  živého  plotu,  zastřižení 
křovin atd.

19. července 2017 – brigáda v parku u hřbitova. Opět posečení 
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trávy, úprava živého plotu, vyhrabání trávníků.
Jinak během celého roku průběžně udržujeme park na návsi, před 

školkou a na Trávníkách. 
29.  října  2017  jsme  navštívili  divadelní  představení  pražských 

umělců v Blansku s názvem Bosé nohy v parku. V hlavní roli vystoupil 
Rudolf  Hrušínský.  Představení  bylo  vydařené  a  odjížděli  jsme 
spokojeni a v dobré náladě. 

Je s podivem, že i když bývá spokojenost s vybraným programem
a  akcemi  a  jsou  dobře  připraveny  od  dopravy  až  po  zakoupení 
vstupenek,  tak  stále  klesá  zájem  členů  se  těchto  aktivit  zúčastnit. 
Členská základna bohužel stárne a všichni jsme asi dnešní hektickou 
dobou hodně zaneprázdněni, unaveni, či nemocni.

Do nového roku 2017 hodně zdraví přeje za výbor ČZS

Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané,
náš spolek se zaměřil od července k dnešnímu dni letošního roku   

především  na brigádnickou činnost. Bylo uskutečněno několik brigád 
za  účelem  nátěrů  dřevěných  exponátů  staré  zemědělské  techniky 
venkovní  expozice  místního  muzea.  Ošetřen  nátěrem  byl  také 
přístřešek venkovní pícky a přístřešek exponátů. Dále byl proveden 
úklid  na  zahradě muzea,  postupné  dovybavování  klubovny  a  úklid 
přilehlých  prostor,…….  Do  muzea  bylo  věnováno  několik  nových 
exponátů,  za  což  děkujeme.  Kdo  máte  nějaké  staré  zemědělské 
nástroje  nevyhazujte  je.  Budeme  rádi,  když  rozšíří  expozici  staré 
zemědělské techniky.

9.9.2017  jsme uspořádali  „ Posezení při harmonice s grilováním 
makrel a klobásů“. Naše členky i nečlenky spolku připravily již tradičně 
v místní  hasičce  frgále  a  chleba.  Následně  bylo  vše  upečeno  pod 
dohledem p. Václava Vintra v místní pícce. Děkuji tímto všem, kdo se 
na  této akci  jakoukoli měrou podílel. Dle ohlasu návštěvníků,  frgály
a chleba z pícky chutnají a  je o ně zájem. Věřím, že v příštím roce 
nějakou akci s pečením v pícce opět uspořádáme. Plán činnosti na 
příští  rok  budeme  v  nejbližší  době  připravovat.  Přivítáme  náměty
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ŠKOLA a ŠKOLKA

Poslední čtvrtletí tohoto kalendářního roku s sebou přineslo mnoho 
zajímavých akcí, z nichž některé se udály přímo v prostorách školy.   
Byly  to  například Dny  zdraví,  besedy  s  hasiči,  Halloweenská  party
a  některé  další.  Za  jinými  naši  žáci  vycestovali  do  blízkého
i vzdálenějšího okolí.

Ve dnech 4. - 6.10.2017 navštívili žáci 8 .a 9. třídy v rámci literárně-
historické exkurze  naše hlavní město Prahu. Tato výjezdní výchovně 
vzdělávací  akce  proběhla  v  rámci  plnění  školního  vzdělávacího 
programu. Hned první den žáci obdivovali  umění Karla Zemana ve 
stejnojmenném  muzeu,  prošli  se  po  Vyšehradě.  Druhý  den  byl 
věnován Pražskému hradu, Karlovu mostu a prohlídce Stavovského 
divadla.  Odpoledne  si  vyjeli  na  Petřín,  shlédli  Prahu  z  Petřínské 
rozhledny, zasmáli se v zrcadlovém bludišti. Poslední den byl věnován 
Starému Městu, židovské části a návštěvě tajuplného Muzea alchymie.  
Akce to byla velice zdařilá a určitě se sem naši žáci budou rádi vracet.
20.  října  se  vydalo  družstvo  žáků  5.  třídy  reprezentovat  naši  školu
v soutěži „Prosaď se“, kterou pro žáky 5. tříd z regionálního sdružení 
škol Cirsium organizovala ZŠ a MŠ Ostrov. Žáci museli prokázat nejen 
znalosti z matematiky, anglického a českého jazyka a všeobecného 
přehledu,  ale  také  fyzickou  zdatnost  a  týmovou  spolupráci.  Našim 
žákům děkujeme za skvělou reprezentaci, protože letošní ročník této 
tradiční soutěže vyhráli!

ZŠ Podomí

a  připomínky  k  naší  činnosti.  Na  leden  příštího  roku  připravujeme: 

„VEPŘOVÉ HODY“
20.1.2018 (čas bude upřesněn). Pod stanen za obchodem potravin 

u místní školky. V nabídce budou veškeré zabíjačkové produkty a další 
bohaté občerstvení.

Všechny zve Spolek Muzeum Senetářov
 Závěrem tohoto příspěvku  děkuji Všem, kteří v průběhu letošního roku 
jakoukoli měrou podporovali naši činnost. Všem spoluobčanům přejeme 
šťastné a veselé prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně 
zdraví a štěstí.

Za Spolek Muzeum Senetářov
              Zouhar Antonín
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V předvečer státního svátku 16. listopadu byly děti z prvního stupně 
a  mateřských  škol  pozvány  na  Stezku  odvahy  s  podtitulem:  ,,  Za 
strašidly z Rajáku”. Příjemné podzimní počasí vylákalo do přírody 72 
dětí, které s sebou často vzaly i svůj dospělý doprovod. Společnými 
silami splnili všechny úkoly, které jim připravili jejich starší spolužáci
v kostýmech rozličných více či méně hrůzu nahánějících bytostí.

Dále se v tomto období konalo několik sportovních turnajů, plavecký 
výcvik 3. a 4. ročníku, děti navštívily divadla a kino.

Během druhé adventní soboty se již tradičně konaly v naší škole 
Adventní  dílničky.  Pro  děti  i  dospělé  bylo  v  sobotu  9.  prosince
v odpoledních hodinách připraveno 24 workshopů, kde si návštěvníci 
mohli  vyrobit  krásné  vánoční  dekorace  či  drobné  dárečky.  Během 
tohoto sobotního odpoledne také letos žáci 9. ročníku uspořádali “bleší 
trh”.  Jeho  výtěžek  činil  7800  Kč  a  je  jako  v minulých  letech  určen
k charitativním účelům. Žáci rozhodli, že jej rozdělí: za část nakoupí 
sadu českých knih a společně s vysbíranými pohádkovými knížkami je 
zašlou  do  partnerské  školy  na  Ukrajině  (v  rámci  podpory  výuky 
českého  jazyka)  a  druhou  částí  podpoří  projekt  mezinárodní 
organizace Unicef na podporu zdravotní péče pro děti v Africe. Veřejná 
část byla v podvečer zakončena vystoupením žáků. Mnohé děti však 
ve škole strávily celý víkend na tzv. adventní víkendovce. Ta se koná 
vždy  jednou  za  dva  až  tři  roky  a  dobrovolníci  z  řad  učitelů,  rodičů
a  barvínků  na  ní  pro  děti  připravují  bohatý  program,  zaměřený  na 
vánoční tradice. Celá tato akce je finančně podpořena obecními úřady 
a firmou Tauro v Podomí, kterým tímto děkujeme.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům i všem ostatním šťastné 
prožití svátků vánočních. Do nového roku přejeme hodně zdraví a již nyní 
vás zveme na školní ples, který se bude konat v pátek 26.ledna 2018. 

Od začátku školního roku jsme toho už hodně zvládli. Předškoláci
a s nimi  i několik čtyřletých dětí mají za sebou předplavecký výcvik
v Aquaparku Vyškov. I přes počáteční strach některých dětí jej všichni 
zvládly. Na památku dostaly fotku, diplom a drobný dáreček . 

S  dětmi  jsme  zhlédli  i  několik  divadelních  představení.  Do  MŠ 
Kotvrdovice  jsme  jeli  na  dvě  pohádky.  První  se  jmenovala  Jenom 
žádný strach a šlo o veselé zpracování Červené Karkulky, druhá byla 

Informace z mateřské školy

Mgr. Jitka Kocmanová
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klasická  pohádka Pták Ohnivák  a  liška Ryška.  V  naší  školce  jsme 
přivítali divadlo Kača a Kača s pohádkou Popletený kalendář, ve které 
se děti dozvěděly něco o předvánočních zvycích a tradicích. Jeli jsme
i do Blanska na divadelní představení Zimní pohádka. Děti se při těchto 
akcích učí i základům společenského chování a bezpečnosti v silniční 
dopravě. 

Ke klasickým akcím naší školky patří společné dlabání dýní. Letos 
nás napadlo využít kamennou pec, kterou obec Senetářov nechala 
zbudovat v zahradě za Doškovou chaloupkou. A  tak 18. 10. začaly 
Podzimní radovánky. Paní kuchařka připravila těsto na hanácké koláče 
a děti si společně s  rodiči v prostorách MŠ koláč samy připravily a 
naplnily tvarohem, mákem nebo povidly. Koláče se nechaly ve školce 
kynout, k peci jsme je převezli autem. Všichni se přesunuli do zahrady 
za Doškovou chaloupku. Tam jsme si mohli vydlabat přinesenou dýni, 
ochutnat výbornou dýňovou polévku od paní ředitelky a opéct párek. 
Pro děti byly připraveny soutěže a jízda na voze s koníkem. Kdo vše 
zvládnul,  odnesl  si  na  závěr  i  krásně upečený  koláč. Chceme moc 
poděkovat  panu  Pospíšilovi  a  panu  Vintrovi,  kteří  se  postarali
o roztopení pece, převoz koláčů a jejich hlídání při pečení. Děkujeme
i panu Jaroslavu Pliskovi a jeho koníčkovi, že ochotně vozili děti na 
voze. 

Děti z MŠ se zúčastnily i tradiční akce rozsvěcení vánočního stromu. 
Svým  adventním  pásmem  přispěly  k  příjemné  atmosféře
u stromečku. 

V úterý 5. 12. nás ve školce navštívil sám svatý Mikuláš s andělem
a přinesli  dětem koš plný balíčků. Svatý Mikuláš každého pochválil
a anděl rozdával balíčky. Čert, který se také ukázal, odešel s prázdnou. 

Na úterý 19. 12. jsme ve spolupráci s některými rodiči přichystali ve 
školce Vánoční dílničky. Začneme v 15.30h vystoupením dětí. Pak se 
společně pustíme do vyrábění drobných dárečků. Doufáme, že to bude 
pro všechny příjemně strávené odpoledne a podvečer. 

Zaměstnanci Mateřské školy Senetářov přejí všem krásné a poklidné 
vánoční svátky plné rodinné pohody a odpočinku a do nového roku žádné 
nehody, jen šťastné náhody, málo starostí a hodně radostí. 

Za MŠ Senetářov Marie Nesrovnalová 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.10.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2]  určuje  ověřovateli  zápisu  o  průběhu  třicátého  osmého  zasedání 

pana Antonína Ševčíka a pana Antonína Zouhara  a zapisovatelem 
zápisu paní Magdu Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017
4] schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Senetářov a Ing. P.V. a paní 

D.V.
5] schvaluje  Směnnou  smlouvu  mezi  obcí  Senetářov  a    manželi

F.a S.Š.
6] schvaluje  komisi  pro  posouzení  žádosti  o  individuální  dotace

z rozpočtu obce Senetářov na rok 2018 ve složení  Magda Vargová, 
Antonín Ševčík, Antonín Zouhar.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 8.11.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu o průběhu  třicátého devátého zasedání 

pana Milana Musila a pana Petra Vargu   a zapisovatelem zápisu 
paní Magdu Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017
4] schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě   o účasti obce Senetářov na 

financování  díla  ,,Jedovnicko,  intenzifikace  ČOV  a  kanalizace
v obcích Jedovnice, Rudice, Senetářov, Vilémovice a Krasová“

5] schvaluje  Smlouvu  o  výpůjčce  č.  P1/2017 mezi Obcí  Senetářov
a Muzeem Blanenska, příspěvkovou organizací 

6] schvaluje souhlas s prodloužením termínu doby provedení díla  na 
akci Oprava místní  komunikace Senetářov  „Trávníky“,  z  termínu 
30.11.2017 na termín 30.06.2018

7] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/07/12 s firmou H3 inženýrské stavby, 
spol. s r.o. se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko na akci 
Oprava místní komunikace Senetářov „Trávníky“

8] schvaluje souhlas s prodloužením termínu doby provedení díla  na 
akci Zpevněné plochy Senetářov ,,U muzea“ – I.etapa   z termínu 
30.11.2017 na termín 30.06.2018
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Krásenští divadelní ochotníci
V  sobotu  13.  ledna  2018  v  sále  kulturního  domu  v  areálu 

průmyslové zóny sehrají krásenští divadelní ochotníci komedii Jeana-
CloudeaIslerta:  Teď  ne!  aneb  Na  tohle  teď  není  ta  pravá  chvíle. 
Začátek představení je v 17:30 hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje 
Obecní úřad Senetářov, cena vstupenky je 60,- Kč.

Frederik  je  úspěšný  muž.  Má  pěknou  ženu,  dobré  postavení
a  prosperující  firmu.  Jednoho  dne  však  srazí  autem  bezdomovce
a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života. Ve Federikově 
životě  totiž  nic  není  takové,  jak  se  zdá. Miluje  svoji  ženu? Nebo  ji 
podvádí? Daří se  jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se 
během  jediné  noci  všechny  pochybnosti  potkají  na  jednom  místě,
v jednom bytě… Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá chvíle! 
Nebo snad ano?
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9] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/07/12 s firmou H3 inženýrské stavby, 
spol. s r.o. se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko na akci 
Zpevněné plochy Senetářov ,,U muzea“ – I.etapa  

10]schvaluje souhlas s prodloužením termínu doby použití poskytnuté 
dotace pro Spolek Muzeum Senetářov   z termínu 31.10.2017 na 
termín 30.11.2017

11]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Dodatku 
č.  1  ke  Smlouvě  o  poskytnutí  dotace  pro  Spolek  Muzeum 
Senetářov.

12]schvaluje zachování stávající výši odměn za výkon funkce členům 
zastupitelstva obce Senetářov, které je v souladu s nařízením vlády 
ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků vyplývající ze zákona č. 99/2017 Sb., kterým 
se mění  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích  ,  ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích , ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od 1.ledna 2018

13]schvaluje  ukončení  pronájmu  nebytových  prostor  v  areálu 
průmyslové zóny Senetářov na parc.č. st. 253 o výměře 75 m2 , 
parc.č. st. 258, parc.č.515/1 o výměře 30 m2 vše v k.ú. Senetářov,   
ke dni 30.11.2017

14]schvaluje pronájem   prostor v areálu průmyslové zóny Senetářov 
na  parc.č.  st.  258  v  k.ú.  Senetářov,  v  ceně  3  562,80 Kč/rok  od 
01.12.2017 na dobu neurčitou pro pana R. M.

15]schvaluje pronájem   prostor  v areálu průmyslové zóny   budova 
Senetářov  č.p.  186,  1.patro,    parc.č.  st.  253  v  k.ú.  Senetářov,
o výměře 75 m2 ceně 300,-Kč/ m2  /rok od 01.12.2017 na dobu 
neurčitou pro pana P.H.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  o  průběhu  čtyřicátého  zasedání  pana 

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

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017
4] schvaluje Rozpočtové provizorium Obce Senetářov na rok 2018. Do 

schválení  rozpočtu  Obce  Senetářov  se  hospodaření  obce 
Senetářov řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, 
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navíc  lze  v  rámci  rozpočtového  provizoria  financovat  akce 
schválené kompetentními orgány a hradit  závazky z uzavřených 
smluv

5] schvaluje Střednědobý výhled  rozpočtu Obce Senetářov na  roky 
2018-2019

6] schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov, 
okres Blansko, příspěvkové organizace, Senetářov 74 na roky 2019 
– 2020

7] schvaluje  rozpočet  Mateřské  školy  Senetářov,  okres  Blansko, 
příspěvkové organizace, Senetářov 74 na rok 2018

8] schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Senetářov  č.  2/2017
o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9] schvaluje  Smlouvu  ozřízení  věcného  břemene  č.:  PV-
014330042944/001  s  firmou  E.ON  Distribuce,  a.s.,  se  sídlem 
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice

10]schvaluje  Smlouvu  o  nájmu  č.:144/1333  mezi  Lesy  České 
republiky,  s.p.  se  sídlem  Hradec  Králové,  Přemyslova  1106/19, 
Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 a Obcí Senetářov se sídlem 
Senetářov 116, PSČ 679 06

11]schvaluje  nájem  nebytových  prostor  v  areálu  průmyslové  zóny 
parc.č.st 255, budova č.p. 183 o výměře 100 m2 v ceně 250,-Kč za 
m2 firmě SYNCO METAL s. r. o., se sídlem Dřevařská 17, 680 01 
Boskovice na dobu určitou od 01.01.2018 do 30.06.2018

12]bere  na  vědomí  výpověď  nájmu  nebytových  prostor  pana  F.S.
k 31.12.2017

13]bere na vědomí společnost  KOBIT spol. s r.o., se sídlem Rozvojová 
269, 165 00 Praha,   na   dodávku Velkokapacitní požární cisterny 
pro JSDH Senetářov.

14]zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy 
na dodávkuVelkokapacitní  požární  cisterny pro  JSDH Senetářov
s  firmou  KOBIT  spol.  s  r.o.,  Rozvojová  269,  165  00  Praha,  IČ: 
44792247

15]revokuje  usnesení  č.  15    ze  dne  08.11.2017  s  tím,  že  ruší   
pronájem  prostor v areálu průmyslové zóny  budova Senetářov č.p. 
186, 1.patro,  parc.č. st. 253 v k.ú. Senetářov,  o výměře 75 m2 ceně 
300,-Kč/m2 /rok od 01.12.2017 na dobu neurčitou pro pana P.H.

16]schvaluje pronájem   prostor  v areálu průmyslové zóny   budova 
Senetářov  č.p.  186,  1.patro,    parc.č.  st.  253  v  k.ú.  Senetářov,
o  výměře  75  m2  ceně  300,-Kč/m2/rok  od  01.01.2018  na  dobu 
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Volba prezidenta ČR
Volba prezidenta České republiky je stanovena na pátek 12. ledna

a sobotu 13. ledna 2018 a v případě, že žádný z kandidátů pro volbu 
prezidenta České republiky nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, 
proběhne  2.  kolo  voleb  26.  a  27.  ledna  2018.  První  den  začíná 
hlasování  v  14:00  hodin  a  končí  ve  22:00  hodin.  Druhý  den  voleb 
začíná  hlasování  v  08:00  hodin  a  končí  v  14:00  hodin.  Volby 
proběhnou v zasedací místnosti Obecního úřadu Senetářov. 

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

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

druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/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/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/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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Místní poplatky 
Pro nadcházející  rok 2018  je výše poplatku za provoz systému 

shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání
a  odstraňování  komunálních  odpadů  oproti  letošnímu  roku 
navýšena  na  480,-  Kč/občan(nemovitost)/rok.  Osvobozeny  od 
poplatku jsou děti do 3 let věku včetně těch, které v daném roce dovrší 3 
let 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: 12, 26                 Únor: 9, 23                      Březen: 9, 23

neurčitou pro pana P.H.
17] schvaluje pořízení 1 ks radaru
18]zplnomocňuje  starostku  obce  Janu  Sedlákovou  ke  schválení 

rozpočtového opatření v závěru roku 2017 s tím, že na nejbližším 
zasedání  zastupitelstva  obce  budou  zastupitelé  s  rozpočtovým 
opatřením seznámeni.
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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 / 2017

  6.10. František Tichý č. 12170 roků

   13.12. Olga Keprtová č.p. 56

28.10. František Jelínek č. 47

  1.10. Věra Matušková  č. 94

85 roků    8.11. Marie Šimoníková č.p. 97

91 roků

20.10. Marie Vágnerová  č. 2092 roků

22.12. Jarmila Lásková č. 149

   24.11. Františka Štafová č.p. 60

   2.12. Anna Matušková č.p. 78

Blahopřejeme !!!

 17.11. Veronika Doleželová č.p. 217

   6.12. Aneta Šenkýřová č.p. 218


