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Vážení spoluobčané,
 závěr roku neúprosně klepe na dveře a pomalu k nám přichází zimní 

období a s ním i vánoční čas.
      Když  se  tedy  ohlédnu  zpět, mohu  konstatovat,  že  letošní  rok  se 

podařilo po výstavbě kanalizace dokončit opravu poškozených místních 

komunikací a chodníků v převážné části obce. V polovině prosince byla 

dokončena i oprava chodníků v obou směrech na Kotvrdovice. 
V podzimních dnech byl na dětském hřišti na Trávníkách zasazen 

živý  plot.  Z  důvodu  nedostatku  vláhy,  jsme  rostlinky  zalévali,  takže 

předpokládám, že dobře zakořenily a příští rok na jaře budou plnit účel 

živého oplocení. 
Chtěla  bych  poděkovat  jménem  celého  zastupitelstva  za  důvěru 

vyjádřenou ve volbách. Velmi si vážíme vašich hlasů a vaší důvěry. 
S posledními měsíci roku začínáme připravovat rozpočet obce na rok 

2019  a  s  ním  i  investiční  akce.  Mezi  hlavní  investice  na  příští  rok 

plánujeme   demolici rodinného domu č.p. 121, opravu severní strany 

hřbitovní  zdi  a  postupnou  výměnu  lamp  na  veřejném  osvětlení.  Již 

několikrát jsme oslovili firmu E.on, aby nám sdělila, zda plánuje v naší 

obci podzemní vedení elektrické energie. Vzhledem k rozloze naší obce 

je to rozsáhlá akce a nemalá investice. Dle sdělení firmy E.on, příprava 

samotného projektu a následné územní řízení a stavební povolení bude 

trvat  dva  roky.  Déle  již  čekat  nemůžeme,  protože  stávající  lampy 

veřejného  osvětlení  jsou  již  na  hranici  životnosti.  Z  tohoto  důvodu 

připravujeme  zakoupení  a  výměnu  již  nefunkčních  lamp  veřejného 

osvětlení za nové, které by se později daly ukotvit i v případě uložení 

podzemní kabelizace na nové sloupy veřejného osvětlení. 
V  minulém  zpravodaji  jsem  informovala  o  umístění  modrého 

kontejneru na papír u telefonní budky. Tento kontejner jsme byli nuceni 

přemístit  na  sběrný  dvůr,  protože  v  něm  byl  naházen  odpad  všeho 

druhu.  Chtěla  bych  vás  všechny  požádat,  abyste  do  přistavených 

kontejnerů na tříděný odpad vhazovali odpad roztříděný. 
S končícím rokem bych chtěla poděkovat všem občanům a místním 

sdružením, které se aktivně zapojují do veřejného života obce.  
Do následujícího období přeji všem pohodu a klid. Období Vánoc 

prožijte  v  radosti  se  svými  nejbližšími,  a  do  nového  roku  2019  přeji 

mnoho zdraví a štěstí.
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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. 

Výjezdy:
7. 10. – požár v areálu bývalého JZD Ruprechtov
21. 10. – požár chaty Jedovnice
22. 10. – požár vojenský les Březina 
16. 11. – výcvik výjezdové jednotky ve školícím centru v Tišnově

14.10. – žehnání nové cisterny, přálo nám počasí a potěšil zájem 
spoluobčanů. V odpoledních hodinách proběhla ukázka a po celý den 
bylo připraveno pohoštění v prostorách hasičky

9.11.  –  vyhlášení  dětské  ligy  okrsku  Jedovnice  v  Lipovci.   
Okrskových  závodů  se  ve  všech  kategoriích  zúčastnilo  celkem  22 
družstev  ze  7  sborů.  V  kategorii  starší  žáci  družstvo  „A“  1.  místo, 
družstvo „B“ 2. místo, v kategorii mladší žáci jsme obsadili 4. místo.

Také jsme celý rok poctivě objížděli závody Okresní ligy mládeže
a  sbírali  bodík  k  bodíku.  Výsledky  tohoto  snažení  byly  vyhlášeny
v sobotu 3. 11.  v Bořitově. V kategorii starší žáci jsme obsadili 1. místo 
a v kategorii mladší jsme skončili na 6. místě.

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

1.12. – 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  stráví  sobotu  a  nedělní  dopoledne  přípravou,  průběhem
a 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. Proto jsme i letos připravili ve spolupráci 
se skupinou Šošůvská schola vystoupení v zadní části hasičky. Velice 
nás těší stále stoupající návštěvnost. 

Slova předsedů složek

– 3 –

Jako každý  rok,  tak  i  letos na podzim,   začala 1. část hry Plamen. 
Soutěž proběhla v Lysicích. V branném závodě obsadili starší 2. místo 
a  ve štafetě dvojic 1. místo a průběžně drží vedení, mladší skončili na  
12.  místě a ve štafetě dvojic na 3. místě a průběžně jsou na 5. místě. 

V  odpoledních  hodinách  zde  proběhl  závod  v  kategorii  dorostu. 
Družstvo  dorostenek  obsadilo  2.  místo  a  v  kategorii  mladších 
dorostenců  a  dorostenek  obsadila  Adele  Safinová  4.  místo,  Filip 
Zouhar 2. místo, Jakub Šenk 5. místo, v kategorii střední dorostenci 
obsadil Stanislav Vintr 11. místo.

Družstva  žen  se  zúčastnila  v  sobotu  15.12.  v  Kuřimi  soutěže
v požárním útoku “O kuřimského kapra”. Družstvo žen „A“  obsadilo  5. 
místo, družstvo žen  “B”  obsadilo 3. 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 2018. 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. 

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 12. 1. 2019, 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:
19.1. - divadelní představení KRÁSENSKÝCH OCHOTNÍKŮ
23.3.  -  společně  se  sdružením  Muzeum  připravujeme  Hodové 
posezení. Myslím, že tato akce se minule vydařila, proto bychom chtěli 
v této tradici pokračovat. Akce je plánována jako posezení v hasičské 
zbrojnici. Zvažujeme, v případě hodně nepříznivého počasí, tuto akci 
přesunout  do  kulturního  sálu.  Vše  bude  upřesněno  na  plakátech
a 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.
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Josef Šenk
 starosta SDH
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ŠKOLA a ŠKOLKA

Vánoční svátky jsme v naší škole přivítali mnoha akcemi, které se
v  tomto  čase  staly  tradičními:  divadelní  představení  Divadélka  pro 
školy z Hradce Králové ve škole věnované Karlu Čapkovi, návštěvy 
brněnských divadel, sportovní soutěže, Mikulášský turnaj a především 
adventní  dílničky  a  vystoupení  žáků  školy  v  sobotu  15.  prosince.   
Mnoho rodičů se svými dětmi se vydalo do školy provoněné jehličím
a vůní čerstvě upečených vánoček načerpat vánoční atmosféru, děti se 
s  chutí  a  nadšením  vrhly  do  vyrábění  dárků  pro  své  blízké.  Žáci 
devátého ročníku během tohoto slavnostního odpoledne zorganizovali 
bleší  trh. Prodávali za symbolickou cenu předem vysbírané použité 
hračky a vlastnoručně vyrobené keramické svícínky a novoročenky.   
Získané finanční prostředky věnují v letošním školním roce na podporu 
dětem  znevýhodněným  nebo  dětem  v  nouzi  prostřednictvím 
Nadačního fondu Anděl na kolech nebo nadace UNICEF.

 Nejen prosinec, ale i podzimní měsíce byly naplněny zajímavými 
akcemi a aktivitami, kterých se naši žáci a učitelé zúčastnili. V prvním 
pololetí školního roku probíhal pro žáky ze 3. a 4. třídy plavecký výcvik
v Aquaparku Vyškov, ve druhém pololetí čeká výuka plavání   žáky 1. 
a 2. třídy. V rámci podpory dopravní výchovy absolvovali žáci 4. třídy 
program na dopravním hřišti ve Vyškově. Naše škola se zapojila do 
projektu KaPoDaV – projektu, který se věnuje Podpoře kariérového 
poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání
v Jihomoravském kraji. Tento projekt je podpořen Evropskou unií. Byli 
jsme vybráni mezi 60 spolupracujících škol z celého Jihomoravského 
kraje. Už  v  letošním školním  roce  v  rámci  zapojení  do  jednotlivých 

ZŠ Podomí

bez hranic.
Tolik v krátkosti  z naší činnosti  za uplynulé období. Poděkování 

patří všem, kteří  jsou nápomocni při organizování a zajištění  těchto 
akcí.

20.1.2018 jsme uspořádali Vepřové hody. Tuto akci bychom chtěli 
uspořádat i v roce 2019. Předpokládaný termín 9.2.2019.

Za Spolek Muzeum Senetářov
              Zouhar Antonín
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Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností spolku od dubna (poslední 

příspěvek)  k  dnešnímu  dni.  V  tomto  období  se  uskutečnilo  několik 
schůzek k zajištění následujících akcí. 

14.4.2018  jsme  uspořádali  pro  své  členy,  rodinné  příslušníky
a příznivce našeho spolku zájezd do Letohradu a Loštic. V Letohradu 
jsme navštívili Muzeum řemesel. Věřím, že v tomto rozsáhlém muzeu 
každého  něco  zaujalo.  K  vidění  byla  zemědělská  technika,  staré 
kočáry,  hasičská  technika,  funkční  starý  dřevěný  katr,  vybavení 
stolařské a kovo dílny, moto veteráni a řada dalších expozicí s různým 
zaměřením.  Po  obědě  v  restauraci,  která  se  nacházela  také
v prostorách muzea jsme odjeli směrem na Loštice. V Lošticích jsme 
navštívili  Muzeum  olomouckých  tvarůžků,  kde  jsme  se  seznámili
s historií a současnou technologií výroby oblíbených tvarůžků. Východ 
z muzea vede přes prodejnu těchto produktů, takže většina  účastníků 
zájezdu toho využila k nákupu. 

25.5.2018  se  konala  členská  schůze,  která  byla  zaměřena  na 
zajištění Gulášových slavností.

16.6.2018 jsme společné s Obcí Senetářov uspořádali pátý ročník 
Gulášových slavností na zahradě místního muzea. Již tradičně se pekl 
chleba  a  frgále  v  pícce.  Vaření  gulášů  doplňoval  bohatý  kulturní 
program. Celou akci moderovala Jarka Vykoupilová a DZ Zdenda. Na 
závěr zahrála hudební kapela Dublitven. 

28.  -  30.6    se  tři  naši  členové  zúčastnili  s  dalšími  členy  MAS 
Moravský kras vzdělávací akce na Slovensku v rámci projektu Vidiek 
bez hranic.

12.7. - 15.7.2018 jsme se v počtu 6 ti členů našeho spolku zúčastnili 
v  maďarském  Kiskörösu  IX.  ročníku  setkání  přátel  pícek 
(KEMENCEBARÁTOK). Jako jediní účastníci z ČR jsme společně se 
zástupci MAS Moravský kras připravili pro účastníky setkání bohaté 
občerstvení.  Závěrem  této  akce  jsme  byli  hodnoceni  jako  jedno
z  nejlepších  družstev.  V  roce  2019  se  bude  konat  X.  ročník
v Debrecénu, kterého bychom se chtěli také zúčastnit. 

15.9. 2018 jsme uspořádali na zahradě místního muzea posezení
s živou hudbou spojené s grilováním makrel a klobásů.

18.9. - 19.9.2018 se dva naši členové s dalšími členy MAS Moravský 
kras zúčastnili vzdělávací akce na Slovensku v rámci projektu Vidiek 



– 7 –

klíčových  aktivit  dále  podpoříme  a  rozvineme  výuku  finanční 
gramotnosti,  v  rámci  aktivity  Globe  -  badatelství  si  žáci  prohloubí 
schopnosti   kreativně přistupovat k problémům, stanovovat hypotézy
a hledat  řešení. Žáci  7.  třídy  v  rámci  aktivity  Jedlá  zahrada pracují 
společně s RNDr. Dášou Zouharovou na dalším využití školní zahrady. 
Žáci 8. třídy v rámci projektu zpracovávají společně s Mgr. Monikou 
Orálkovou  rekonstrukci  středověkého obydlí  typického pro Slovany. 
Pokračuje mezinárodní spolupráce v rámci eTwinningu, tentokrát se 
zaměřením na pohádky. Do naší školy přicestoval z Itálie Pinoccio s 
medvíkem  Lissetou.  Tyto  postavičky  spolu  s  českým  Ferdou 
Mravencem  a  polským  Wawelským  drakem  cestují  mezi  třemi 
evropskými školami v rámci projektu Fromfairytale to Europe. Pinocio
a Lisetta se v naší škole zdrží několik týdnů, hostit je budou žáci 2. třídy 
společně  s  paní  učitelkou  Mgr.  Jitkou  Kocmanovu.  Jejich  další 
zastávkou po Evropě bude polská škola Sarnów (nedaleko Katowic). 
Žáci se prostřednictvím tohoto projektu učí komunikovat v anglickém 
jazyce, přiměřenými prostředky prezentovat informace o sobě a svém 
bydlišti, poznávat kultury jiných evropských zemí, ale také kreativně 
tvořit. Na závěr  tohoto projektu vytvoří žáci v každé zapojené škole 
vlastní  příběh,  ve  kterém  se  všechny  tyto  pohádkové  postavičky 
setkají.  Žáci  školy  si mohou  svoji  znalost  angličtiny  rozšiřovat  také 
četbou  anglických  knih.  V  letošním  školním  roce  jich  v  naší  školní 
knihovně přibylo několik desítek v různé jazykové úrovni, takže svoji 
první  anglickou  knihu  si  mohou  přečíst  už  žáci  na  prvním  stupni.

 V rámci podpory talentovaných žáků proběhly v   naší škole školní 
kola olympiády z biologie, historie, českého jazyka a zeměpisu. Žákům 
a žákyním, kteří postoupili do okresních kol, přejeme mnoho úspěchů. 
Do okresního kola postoupily také žákyně florbalového týmu z 8. a 9. 
třídy.  Naše škola se letos poprvé zapojila do projektu Jižní Morava čte. 
Cílem  projektu  je  vzbudit  a  podporovat  v  dětech  a  mládeži  zájem
o  knihy  a  četbu,  a  to  prostřednictvím  činností  literárních,  literárně-
výtvarných  i  výtvarných.  Do  literární  soutěže  se  se  svými  pracemi 
(povídkami,  pohádkami  či  básněmi)  přihlásili  žáci  ze  sedmého, 
osmého a devátého  ročníku. Zapojené knihovny z  Jihomoravského 
kraje nominují své vítěze, kteří postoupí do krajského kola. Výsledky 
pak budou slavnostně vyhlášeny v prosinci, a to v Divadle Polárka. Žáci 
9. ročníků se připravují na přijímací zkoušky, v rámci své další profesní 
orientace  navštívili  Burzu  středních  škol,  zúčastnili  se  exkurzí  do 
různých podniků a firem a zástupci středních škol a učilišť navštěvují 
naši školu, aby představili svoje školy a informovali  žáky o možnostech 
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Krásenští divadelní ochotníci
V  sobotu  19.  ledna  2019  v  sále  kulturního  domu  v  areálu 

průmyslové zóny sehrají krásenští divadelní ochotníci komedii Marca 
Camolettiho “Dva na kanapi”. Začátek představení je v 18:00 hodin. 
Předprodej  vstupenek  zajišťuje  Obecní  úřad  Senetářov,  cena 
vstupenky je 60,- Kč.

dalšího vzdělávání.
Další  informace  o  uskutečněných  i  připravovaných  akcích 

naleznete na stránkách školy www.zspodomi.cz. Děkujeme všem za 
projevenou přízeň a podporu v roce 2018 a budeme se těšit na setkání 
v roce 2019, například na školním plese, který se uskuteční 11. ledna 
2019.
  Přejeme  všem  spokojené  prožití  svátků  vánočních
a úspěšný a pohodový vstup do nového roku.

Mgr. Marie Sedláková

SEMKO
Spolek SEMKO vyvíjí činnost podle svých stanov. V současné době 

probíhají  pravidelná  rekondiční  cvičení  minimálně  jedenkrát  týdně
v zimním režimu. Dále pak půjčování různých zdravotnických pomůcek 
a vybavení pro upevňování zdraví svým řádným členům.

Spolek  SEMKO  se  snaží  podporovat  kulturní  aktivity  seniorů, 
návštěvou  divadelních  představení,  návštěvou  vystoupení  různých 
skupin (např.: Kollárovců, Veselé trojky) a zájezdy.

Spolek SEMKO je členem Krajské rady seniorů a spolupracuje při 
organizaci  rekondičních  pobytů  a  zájezdů  JmK,  na  problematice 
stárnutí,  problematice  přeshraniční  spolupráce,  spolupráce  na 
přípravách Seniorského komunitního centra v Brně (SKC) a dalších.

Spolek SEMKO přeje všem seniorům a občanům krásné a pokojné 
svátky a v novém roce mnoho spokojenosti, štěstí a zdraví.

Zukal Jaroslav, SPOLEK SEMKO
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Z n á m ý   a d v o k á t
a jeho žena, zubní lékařka 
se  po  sérii  vzájemných 
neshod rozejdou. Problém 
je, že  jeho kancelář a  její 
ordinace  se  nachází
v  jejich společném domě, 
který  si  rozdělí  na  dvě 
stejné části.

Podivné  soužití  začne 
nutně vytvářet neřešitelné 
situace, které se snaží, ne 
vždy nejšťastněji, ale vždy 
ve  svůj  prospěch  řešit 
všudypřítomný  mazaný 
sluha.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva dne 1.11.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov usnesením číslo:
1/1/2018 - určuje ověřovateli zápisu o průběhu prvního zasedání pana 

Ondřeje Ševčíka a pana Antonína Zouhara a zapisovatelkou zápisu 
paní Magdu Vargovou

2/1/2018  -  schvaluje  program  ustavujícího  zasedání  Zastupitelstva 
obce Senetářov

3/1/2018 - schvaluje zvolení jednoho místostarosty
4/1/2018 - určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě neuvolněn

5/1/2018 - určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje,  že  pro  výkon  funkce  místostarosty  obce  bude  člen 
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zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn
6/1/2018  -  schvaluje  tajný  způsob  volby  starosty  a  místostarosty 

postupem uvedeným předsedající
7/1/2018  - volí v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona o obcích 

starostu obce Janu Sedlákovou
8/1/2018  - volí v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona o obcích 

místostarostou obce Petra Vargu
9/1/2018 - zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné
10/1/2018 - zřizuje kulturní výbor
11/1/2018 - volí předsedou finančního výboru pana Antonína Ševčíka
12/1/2018 - volí předsedou kontrolního výboru pana Antonína Zouhara
13/1/2018 - volí členy finančního výboru Mgr. Romana Kuběnu a pana 

Ondřeje Ševčíka
14/1/2018 - volí členy kontrolního výboru pana Milana Musila a pana 

Romana Kyjovského
15/1/2018 - volí předsedou kulturního výboru pana Josefa Šíbla
16/1/2018 - volí členy kulturního výboru paní Magdu Vargovou a paní 

Lenku Vintrovou
17/1/2018 - stanoví v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona  o  obcích  odměny  za  výkon  neuvolněných  členů 
zastupitelstva obce, a to od 1.11.2018. Členové kulturního výboru 
budou  vykonávat  funkci  bez  nároku  na  odměnu. Odměna  bude 
poskytována  ode  dne  přijetí  tohoto  usnesení  a  v  případě 
náhradníka  ode  dne  prvního  zasedání  zastupitelstva,  jehož  se
zúčastnil

18/1/2018  -  jmenuje  pana Antonína  Zouhara  pro  zastupování  naší 
obce v orgánech „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se 
sídlem 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

19/1/2018 - jmenuje paní Janu Sedlákovou pro zastupování naší obce 
v orgánech Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras, se sídlem 
Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

20/1/2018 - schvaluje čtvrtletní vydávání zpravodaje obce
21/1/2018 - schvaluje slavnostní vítání nových občánků
22/1/2018 - schvaluje gratulace s předáváním dárků v hodnotě 400,- 

Kč občanům, kteří dovršili 70, 75, 80, 85, 90 a více let
23/1/2018  -  schvaluje  předání  vánočních  balíčků  občanům  nad  70 

roků
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 14.11.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov :
1/2/2018 - schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2/2/2018 - určuje ověřovateli zápisu druhého zasedání pana Antonína 

Ševčíka a pana Romana Kyjovského zapisovatelem zápisu paní 
Magdu Vargovou

3/2/2018 - schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Senetářov
4/2/2018 - schvaluje Zadání Územního plánu Senetářov 
5/2/2018  -  schvaluje  Směrnici  o  zabezpečení  zákona  o  finanční 

kontrole č. 320/2001 Sb.
6/2/2018  -  schvaluje  vyloučení  z  hlasování  Mgr.  Romana  Kuběny

o Smlouvě o zřízení služebnosti
7/2/2018 - schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
8/2/2018 - schvaluje komisi pro posouzení žádosti o dotaci z rozpočtu 

obce Senetářov na rok 2019 ve složení Magda Vargová, Antonín 
Ševčík, Josef Šíbl

9/2/2018  -  stanovuje  omezení  pronájmu  kulturního  sálu  pouze  pro 
senetářovské občany 

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 12.12.2018
Zastupitelstvo obce Senetářov :
1/3/2018 - schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2/3/2018  -  určuje  ověřovateli  zápisu  třetího  zasedání  Mgr.  Romana 

Kuběny a pana Josefa Šíbla a zapisovatelkou zápisu paní Magdu 
Vargovou

3/3/2018 - schvaluje Rozpočtové provizorium Obce Senetářov na rok 
2019. Do schválení rozpočtu Obce Senetářov se hospodaření obce 
Senetářov řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, 
navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené 
kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv

4/3/2018 - schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018
5/3/2018 - schvaluje Plán rozvoje obce Senetářov na roky 2019 - 2022
6/3/2018  -  schvaluje  Střednědobý  výhled  rozpočtu  Mateřské  školy 

Senetářov, okres Blansko, příspěvkové organizace, Senetářov 74 na 
roky 2020-2022

7/3/2018  -  schvaluje  Rozpočet  Mateřské  školy  Senetářov,  okres 
Blansko, příspěvkové organizace, Senetářov 74   na rok 2019

8/3/2018 - schvaluje ukončení pronájmu části haly  par.st. č.st. 259 v k.ú. 
Senetářov, budova  č.p. 185 o výměře 200m2, za cenu 250,-Kč/m2, 
části  haly  par.st.  č.st.  255  v  k.ú.  Senetářov,  budova    č.p.  183
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o  výměře  140m2,  za  cenu  250,-Kč/m2,  a  jednotlivé  místnosti
v  prvním  nadzemním  podlaží  označené  čísly  203,  204  a  205  na   
par.st. č.st. 243 v k.ú. Senetářov   budova  č.p. 180 o výměře 74m2, 
za  cenu  290,-Kč/m2  společností  Putsch  Stord  s.r.o.,  se  sídlem 
Senetářov 183  k datu 31.12.2018

9/3/2018  -  stanovuje  pronájem  části  haly    par.st.  č.st.  259  v  k.ú. 
Senetářov, budova  č.p. 185 o výměře 200m2, za cenu 250,-Kč/m2 , 
části  haly    par.st.  č.st.  255  v  k.ú.  Senetářov,  budova    č.p.  183
o  výměře  140m2,  za  cenu  250,-Kč/m2  od  01.01.2019  na  dobu 
neurčitou  pro  společnost WORKSTEEL  s.r.o.,  se  sídlem Senetářov 
185

10/3/2018  -  schvaluje  pronájem  jednotlivých  místností  v  prvním 
nadzemním podlaží označených  čísly 203, 204 a 205 na  par.st. č.st. 
243 v k.ú. Senetářov, budova  č.p. 180 o výměře 74m2, za cenu 290,-
Kč/m2  společnosti  ALWECO  s.r.o.,  se  sídlem Senetářov  180,  od 
01.01.2019 na dobu neurčitou

11/3/2018 - schvaluje prodloužení pronájmu nebytových prostor parc.č. 
st. 255 v k.ú. Senetářov, budova č.p. 183  o výměře 100 m2, v ceně  
250,-Kč/m2, pro  firmu  SYNCO METAL  s.r.o., se sídlem Dřevařská 
17, Boskovice do 30.06.2019

12/3/2018  -  schvaluje  firmu  BESTA  –  ING  Brázda,  Smetanova  4, 
Blansko    na  vypracování  jednostupňové projektové dokumentace 
pro realizaci stavby ,,Zpevněné plochy u Muzea 2.etapa – změna“
v částce 54 000,-Kč + DPH

13/3/2018  schvaluje  záměr  prodeje  pozemku    par.  č  753/3    v  k.ú. 
Senetářov o výměře 72m2

14/3/2018 - 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 
2019

15/3/2018 - schvaluje navýšení částky za dohody o pracovní činnosti a 
dohody  o  provedení  práce  z  80,-  Kč/hod.  na  100,-  Kč/hod.  a  za 
dohody za sečení trávy ze 100,- Kč/hod.  na   120,- Kč/hod., a to od 
01.01.2019

16/3/2018  -  schvaluje  zachování  výše  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2019 ve výši 480,-Kč/občan /nemovitost 
/rok, a to dle schválené obecně závazné vyhlášky č. 2/2017

17/3/2018  -  schvaluje  vyřazení  knižních  titulů  z  Místní  knihovny 
Senetářov dle předloženého seznamu

18/3/2018  -  zplnomocňuje  starostku  obce  Janu  Sedlákovou  ke 
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     Svoz komunálního odpadu

Leden: 11, 25                 Únor: 8, 22                      Březen: 8, 22

schválení  rozpočtového opatření v závěru roku 2018 s  tím, že na 
nejbližším  zasedání  zastupitelstva  obce  budou  zastupitelé
s rozpočtovým opatřením seznámeni.

Místní poplatky v roce 2019

V  roce  2019  se  výše  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání
a  odstraňování  komunálních  odpadů  nemění  a  zůstává  ve  výši 
480,- 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.

Poplatek ze psů je stanoven ve výši 150,- Kč/pes/rok; za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/pes/rok; a 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,  a  nebo  poživatele  sirotčího  důchodu  150,-  Kč/pes/rok. 
Poplatek  je  splatný  nejpozději  do  28.02.  příslušného  kalendářního 
roku. Žádáme občany, u kterých došlo ke změně v držení psa, aby tuto 
skutečnost neprodleně nahlásili na obecním úřadě.
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Výzva pro občany  Obce Senetářov k napojení na splaškovou  
kanalizaci pro veřejnou potřebu

Vážení občané,
v  březnu  příštího  roku  bude  dokončena  rekonstrukce  ČOV 

Jedovnice a nová splašková kanalizace v obci Senetářov. Následně 
bude celá stavba uvedena do zkušebního provozu. Provozovatelem 
nové  splaškové    kanalizace  v  Senetářově  bude  společnost 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ  SPOLEČNOST, a.s. (dále jen VAS). Zákon 
ukládá  povinnost  vlastníkům  staveb  připojit  se  na  kanalizaci
v  případech,  kdy  je  to  technicky  možné.  Není  v  žádném  případě 
dovoleno  vypouštět  do  této  kanalizace  odpadní  vody  přes  septiky
a domovní čistírny odpadních vod. S ohledem na výše uvedené Vás 
vyzýváme, abyste Vaši nemovitost napojili na splaškovou kanalizaci 
pro veřejnou potřebu v termínu od 1. 4. 2019 nejpozději do 31. 7. 2019.

Pro občany, kteří se napojí v uvedeném termínu do 31. 7. 2019, 
nabízíme následující zvýhodnění:

- kontrola správnosti provedení a napojení kanalizační přípojky na 
splaškovou  kanalizaci  a  sepsání  podkladů  pro  uzavření  smlouvy 
budou  provedeny  za  cenu  100,-  Kč  včetně  DPH  (viz  úkony 
zaměstnance  VAS  popsané  v  části  Postup  a  způsob  napojování 
kanalizačních  přípojek),  vývoz  stávajícího  septiku  bude  proveden 
společností  VAS  za  paušální  cenu  2800,-  Kč  včetně  DPH.  Při 
vyčerpání  obsahu  septiku  Vám  bude  vystaven  doklad  o  likvidaci 
obsahu jímek.

Postup  a  způsob  napojování  splaškových  gravitačních 
kanalizačních přípojek je následující: 

1.Vlastník  nemovitosti  si  zajistí  položení  potrubí  kanalizační 
přípojky.  Potrubí  před  kontrolou VAS  v  celé  délce NEZASYPÁVAT
a přizvat  zaměstnance VAS ke  kontrole!!! Část  přípojek provedená 
současně  se  stavbou  kanalizace  již  nebude  předmětem  kontroly.
V  těchto  případech  bude  předmětem  kontroly  samotné  napojení 
nemovitosti  (nezasypávat)  a  již  položené  a  zahrnuté  kanalizační 
potrubí se odkrývat nebude.

2.Vlastník  nemovitosti  nahlásí  v  předstihu  připravenost  ke 
KONTROLE zaměstnanci VAS p. Jiřímu Němcovi, mob. 737 221 697. 
Náš  zaměstnanec  provede  na  místě  kontrolu  správnosti  napojení 
přípojky  a  sepíše  s Vámi  potřebné  podklady  pro  uzavření  smlouvy
o odvádění odpadních vod. Rovněž bude provedena kontrola odpojení 
septiku. Teprve po provedené kontrole kanalizační přípojky je možné 



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 / 2018

   24.12. Emilie Sotolářová č.p. 225

  1.10. Věra Matušková  č. 94

90 roků

92 roků

20.10. Marie Vágnerová  č. 2093 roků

   29.12. Božena Kuncová č.p. 76

18.10. Zouhar Jiří č. 79

24.10. Rybář Jan č. 18

11.11. Nesrovnalová Marie č. 90

25.11. Musilová Anna č. 4

Blahopřejeme !!!

    5.11. Samuel Petržela č.p. 228

10.11. Jan Hasoň č.p. 31
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potrubí zasypat. Vlastník nemovitosti obdrží poštou Návrh Smlouvy na 
odvádění odpadních vod. 

Kritéria pro napojení nemovitostí:
a. - splašková voda z nemovitostí musí pocházet výhradně z WC, 

koupelen, prádelen a kuchyní;
b.  -  po napojení na splaškovou kanalizaci  je dána povinnost  ze 

zákona č. 274/2001 Sb. jímky, septiky, žumpy a domovní ČOV vyřadit
z provozu, uvedeným předpisem je zakázáno vypouštět odpadní vody 
do kanalizace přes septiky, jímky, žumpy a domovní ČOV;

c.  - na splaškovou kanalizaci nelze napojit dešťové ani drenážní 
vody, do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť;

d. - vypouštění odpadních vod do kanalizace musí být v souladu
s kanalizačním řádem splaškové kanalizace, ve kterém je uvedeno, co 
lze a co nelze do kanalizace vypouštět.

Dodržení  uvedeného  postupu  má  zajistit  správné  provedení 
napojení  všech  nemovitostí  a  minimalizuje  škody,  ke  kterým  by 
docházelo při nedůsledně provedených pracích. 

V  průběhu  zkušebního  provozu  kanalizace  bude  VAS  provádět 
kontrolu dodržování kanalizačního řádu. Do kanalizace bude vháněn 
zdravotně nezávadný kouř za účelem kontroly, zda nejsou napojeny 
dešťové a drenážní vody. Od 1. 8. 2019 bude zpoplatněna kontrola 
přípojky  dle  ceníku VAS  (726,- Kč  vč. DPH)  a  bude  se  hradit  plná 
(nedotovaná) cena za vývoz septiku. 

Správná  funkce ČOV  a  kanalizace  je  společným  zájmem Obce 
Senetářov  i  provozovatele  kanalizace  (VAS).  Rekonstrukce    ČOV
a nové kanalizace je dotovaná z veřejných prostředků  a  je tedy nutné 
maximálně splnit podmínky poskytnuté dotace a důsledně dodržovat 
uvedené postupy.

Nevíte, nerozumíte, chcete se zeptat?
ve  věci  výstavby  kanalizační  přípojky,  stavebního  povolení 
kanalizační  přípojky    Josef  Vágner    tel.  737  204  376,  email: 
josef.vagner@vasbo.cz
ve věci kontroly přípojek a napojování na splaškovou kanalizaci Jiří 
Němec  tel. mob. 737 221 697, email: jiri.nemec@vasbo.cz.
objednání vývozu septiku – VAS, provoz 43,  tel.  516 427 270
v případě dotazů ke smlouvě na odvádění odp. vod, plateb, fakturace, 
atd. 
zákaznické oddělení VAS, tel. 516 427 226, koudelkova@vasbo.cz
                                                            VAS, a.s.,  divize Boskovice
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