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Vážení spoluobčané,
jedním  z  nejkrásnějších  období  roku  je  vánoční  čas.  Je  plný 

dětského těšení, setkávání rodin, přátel a vánočně nazdobených ulic
a domů. I naši obec od poslední listopadové soboty zdobí rozsvícený 
vánoční strom.

Během podzimních měsíců  se  uskutečnila  dvě  výběrová  řízení. 
První  na  projektovou  dokumentaci  první  etapy  nového  veřejného 
osvětlení,  kdy  byla  vybrána  společnost  ELING  CZ  s.r.o.,
s nejvýhodnější cenovou nabídkou 108 900,-Kč. Druhé výběrové řízení 
se uskutečnilo na výběr zpracovatele nového územního plánu. Z pěti 
oslovených  společností  předložily  nabídku  pouze  tři.  Opět  byla 
vybrána nejvýhodnější cenová nabídka 296 450,-Kč, od společnosti 
KT architekti – Ing. arch. Pavel Klein.

Od  října probíhala  jednání o ceně za výkup pozemků na novou 
výstavbu v Senetářově.  Na listopadovém zasedání zastupitelstva byla 
sjednaná cena za výkup pozemků schválena. Výstavba je navržena
v novém územním plánu v  lokalitě za stávající zástavbou po pravé 
straně ve směru na Kotvrdovice.  V současné době probíhají přípravy 
ke  geometrickému  zaměření  pozemků  a  k  samotnému  výkupu 
pozemků. O dalším postupu v této záležitosti budeme včas informovat.

U příležitosti Světového dne vody se v sobotu 21. 3. 2020 uskuteční 
den  otevřených  dveří  na  čerpací  stanici  v  Senetářově,  a  to
v dopoledních hodinách. Čistička odpadních vod v Jedovnicích bude 
otevřena v ten stejný den v   odpoledních hodinách. Přesný čas bude 
zveřejněn  během měsíce března. Kdo bude mít z občanů zájem, může 
se přijít podívat. 

Od nového roku budou v naší obci na všechna stanoviště s odpady 
přistaveny nové kontejnery na likvidaci použitých kuchyňských olejů. 
Přepálené oleje uložené v PET  lahvích,  řádně uzavřené,  se budou 
vkládat  do  sběrné  nádoby    určené  na  tento  druh  odpadu,  a  to  do   
označené popelnice s otvorem pro vhoz PET lahve.

Mateřská škola společně s obecním úřadem připravuje na sobotu
7. 3. 2020 v sále kulturního domu dětský karneval, na který jsou všichni 
srdečně zváni.

Na závěr přeji všem klidné vánoční svátky a do nového roku 2020 
především zdraví, štěstí a životní úspěchy, jak lidské tak pracovní.
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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:

  1. 10. - likvidace bodavého hmyzu MŠ Senetářov
25. 10. - požár zahradní chatky Krásensko
29. 11. - planý poplach, nenahlášené pálení

Žádáme  občany,  aby  v  případě,  že  potřebují  „něco“  spálit,  toto 
nahlásili na uvedených webových stránkách: ,www.firebrno.cz, odkaz 
Pálení klestí.   Pokud takto neučiní a někdo to oznámí, hrozí značná 
pokuta!!!
3. 11.  - vyhlášení Okresní ligy mládeže

Výsledky tohoto snažení byly vyhlášeny v neděli 3. 11. ve Velkých 
Opatovicích. V kategorii starší žáci jsme obsadili 1. místo a v kategorii 
mladší jsme skončili na 3. místě.

V kategorii mladšího dorostu obsadila Adele Safinová 3. místo, Filip 
Zouhar 1. místo a Patrik Ševčík 3. místo.
23. 11. - tradiční Kateřinská zábava

Díky hojné účasti a dobře zvolené skupině Reflex-Rock se zábava 
vydařila.
30. 11. - slavnostní rozsvícení vánočního stromu.   Hlavním nositelem 
úkolů  jsou  tradičně Martin Pospíšil  - vánoční strom a poslední  roky 
Petr, Michal a Antonín  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, letos to bylo vystoupení Bivojanky a Mikuláše s čerty. 

Jako každý rok, tak i letos na podzim, začala 1. část hry Plamen. 
Soutěž proběhla 5. 10. v Bořitově. V branném závodě obsadili starší   
11. místo a  ve štafetě dvojic 1. místo, mladší skončili na  12.  místě a ve 
štafetě dvojic na 1. místě a průběžně jsou na 4. místě. 

V odpoledních  hodinách  zde proběhl  závod  v  kategorii  dorostu.
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V kategorii mladších dorostenců a dorostenek obsadila Julie Rybářová 
8.  místo,  Filip  Zouhar  2.  místo,  Jakub  Šenk  17.  místo,  v  kategorii 
střední dorost Adele Safinová 1. místo,  Jana Kocmanová 9. místo, 
Lucie  Rybářová  13.  místo,  Patrik  Ševčík  2.  místo,  Stanislav  Vintr
3. místo, Šimon Gottvald 13. místo.

Družstvo  žen  se  zúčastnilo  v  sobotu    14.  12.  v Kuřimi  soutěže
v požárním útoku “O kuřimského kapra”.Družstvo žen „A“   obsadilo
1. místo.

éNaše 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  2019.  Velké  uznání  si  zaslouží  Petr  Varga, 
Antonín Ševčík  a Pavel Gros, kteří absolvovali celou letošní náročnou 
sezónu a podíleli se na přípravách  na soutěže. 

Výroční valná hromada proběhne v sobotu 11. 1. 2020, na kterou 
tímto zvu všechny členy sboru. Účast všech členů   sboru je důležitá, 
neboť proběhnou volby nového výboru!!!!!!! Program bude upřesněn
v pozvánkách.

Na 1. čtvrtletí příštího roku připravujeme tyto akce:
18.1. - v 17:00 hodin - divadelní představení krásenských ochotníků
24. 1. - Mše svatá „Za zemřelé a živ hasiče“ v Senetářově
22. 2. - Masopustní průvod (připravuje se i pochovávání basy)
březen  -  společně  se  sdružením  Muzeum  připravujeme  Hodové 
posezení. Vzhledem k tomu, že při posledních dvou ročnících, nám 
nepřálo počasí, rozhodli jsme se tuto akci přesunout do kulturního sálu 
v Senetářově. Připravíme doprovodný program, vše bude upřesněno
v pozvánkách a plakátech.

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

SEMKO
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody 

v kruhu rodiny a přátel a všechno nejlepší v novém roce 2020 všem 
přeje   spolek SEMKO Zukal Jaroslav 

http://www.firebrno.cz
http://www.firebrno.cz
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Spolek Muzeum Senetářov

Vážení spoluobčané,
v  letošním  roce  je  toto  první  příspěvek  našeho  spolku  do 

Senetářovských  listů,  takže  Vás  alespoň  v  krátkosti  seznámím
s činností za celý rok 2019.

V průběhu roku se uskutečnilo řada jak výborových, tak i členských 
schůzí a schůzek, které patří také neodmyslitelně k naší činnosti. Tyto 
schůze  byly  zaměřeny  především  k  zajištění  jednotlivých  akcí. 
Nedílnou součástí  je  také brigádnická činnost nejen pro spolek, ale 
také pro potřeby obce – např. brigády k  zajištění  jednotlivých akcí, 
zhotovení WC pod  přístřeškem ve  dvoře muzea,  úprava  terénu  po 
zhotovení kanalizační přípojky k prodejně potravin…..atd.

Nyní k jednotlivým akcím:
9.2. jsme uspořádali za prodejnou potravin u naší klubovny Vepřové 

hody.  Zájem  o  zabíjačkové  produkty  byl  nejen  od  senetářovských 
občanů velký. Produktů bylo také dost, ale přesto jsme bohužel některé 
návštěvníky  plně  neuspokojili.  Tato  akce  je  náročná  hlavně  na 
přípravu.  Do  přípravy  se  zapojili  dá  se  říct  všichni  členové  spolku
a jejich rodinní příslušníci. V současné době zvažujeme, jestli tuto akci 
příští rok uskutečníme.

1.3. se konala v klubovně Valná hromada spolku, kde byla mimo jiné 
zhodnocena  činnost  za  rok  2018  a  vytyčen  plán  činnosti  na  další 
období.

16.3. jsme společně s hasiči uspořádali „Hodové posezení", které 
se  uskutečnilo  v  hasičské  zbrojnici  a  přistaveném  stanu.  Bohužel 
březnové počasí  posezení  ve  stanu moc nepřeje. Z  tohoto důvodu 
jsme také upustili od pečení chleba a frgálů ve venkovní peci. Nicméně 
frgály nebyly, ale koláče jsme zajistili. Tato akce se konala podruhé
a věřím, že se v tom bude pokračovat (možná v jiném prostředí) a stane 
se to tradicí.

14.4.  naši  členové  a  jejich  rodinní  příslušníci  vyrazili  hasičským 
autobusem Ikarus na výlet, (bylo to poslední svezení našich členů tímto 
hasičským  vozidlem).  Navštívili  jsme  jeskyni  Výpustek  a  rozhlednu 
Alexandrovku  nad  Adamovem.  Výlet  jsme  zakončili    posezením
v zámecké restauraci ve Křtinách.

23.4.  jsem  se  za  spolek  Muzeum  Senetářov  zúčastnil  Valné 
hromady MAS Moravský kras v Černé hoře.

11.5.  jsme  společně  s  obcí  Senetářov  uspořádali  již  tradiční 

– 6 –

Gulášové  slavnosti.  Bohaté  kulturní  odpolednem  provázela  Jarka 
Vykoupilová  a  moderátor  DJ  Zdenda.  Zúčastnilo  se  9  soutěžících 
družstev. Nechyběly také produkty z místní pece. Příští rok mají zájem 
navštívit  naše  Gulášové  slavnosti  přátelé  ze  Slovenska  z  obce 
Pribenik. Tato obec se nachází v Košickém kraji, v okrese Trebišov. 
Věřím, že tyto slavnosti příští rok opět zorganizujeme a rádi je u nás 
přivítáme.

4. - 7.7. jsme se zúčastnili X. ročníku Setkání přátel pícek. Akce se 
tentokrát konala v obci Nádudvar v Maďarsku. Zúčastnilo se 6 členů 
našeho spolku. Této akce jsme se zúčastnili  již po páté. Jako jediní 
jsme  na  této  akci  společně  se  zástupci  MAS  Moravský  kras 
reprezentovali  ČR.  Kromě  bohatého  občerstvení  jsme  měli  jedno 
překvapení a to skákací hrad (zapůjčeno od hasičů) pro děti, který jsme 
tam postavili a měli jsme s ním, dá se říct, velký úspěch. Příští ročník se 
koná opět v Maďarsku. Věřím, že se XI. ročníku také zúčastníme.

14.9.  při  příležitosti  10.  výročí  založení  našeho  spolku  jsme 
uspořádali v zahradě muzea Kulturní odpoledne se srazem auto-moto 
veteránů. Děti měly možnost  se svézt  veteránskými  vozidly. Celým 
odpolednem  nás  provázel  DJ  Zdenda.  Kulturní  program  zpestřilo 
vystoupení Siláka Franty. Nechyběly také produkty z pece – chleba, 
frgály.

Tolik  v  krátkosti  k  naší  činnosti  v  roce  2019. Úmyslně  ve  výčtu 
činnosti  neuvádím  žádná  jména.  Za  touto  činností  našeho malého 
spolku  se  skrývá  nespočet  hodin  práce  členů,  jejich  rodinných 
příslušníků, tak i nečlenů spolku a nerad bych na někoho zapomněl. 
Těmto všem děkuji za jejich práci a podporu naší činnosti. V neposlední 
řadě patří poděkování vedení obce za spolupráci a podporu, hasičům 
za  spolupráci  a  materiální  výpomoc,  všem  sponzorům  a  dalším 
příznivcům  spolku.  Rádi  bychom  rozšířili  naši  členskou  základnu
o další především mladší členy. Pokud máte zájem připojit se k naší 
činnosti, rádi vás přivítáme.

Závěrem tohoto příspěvku přeji spoluobčanům šťastné a veselé 
prožití svátků vánočních. Do nového roku přejeme především hodně 
zdraví.                                                

Za Spolek Muzeum Senetářov
Zouhar Antonín



Kostel svatého Josefa
V červnovém zpravodaji byla zmínka o 50tiletém výročí položení 

základního  kamene  kostela.  Pokusím  se  navázat  s  několika 
informacemi o tom, co se dělo před 50ti roky. 

Pro stavbu kostela byl vybrán pozemek uprostřed obce. Dříve zde 
stál domek s doškovou střechou, který patřil panu Rudolfu Kuncovi, 
který byl ochoten svůj pozemek prodat. Další pozemek byl odkoupen 
od pana Miroslava Šebely, od obce a  ještě další pozemek od pana 
Kunce a od obce. Na počátku roku 1969 tak již bylo místo pro nový 
kostel.

Architektonický  návrh  kostela  zpracoval  Ludvík  Kolek,  kterého 
začátkem března 1969 oslovil jedovnický farář P. František Vavříček.   
Dle vzpomínek pana Kolka odevzdával svůj  ideový koncept shodou 
okolností na slavnost sv.  Josefa  (19. 3.),  tedy asi po dvou  týdnech 
práce. Na návrhu začal spolupracovat Otakar Vrabec, který měl na 
starosti technické záležitosti, především statiku stavby.  Ideový námět 
posoudila  biskupská  konzistoř.  Při  získávání  povolení  ke  stavbě 
postupoval P. Vavříček velmi aktivně. Nabídl, že by se v kostele mohly 
konat  také  občanské  pohřby  a  že  by  jeho  součástí mohla  být  také 
márnice. O schválení k zahájení stavby se jednalo na MNV Senetářov
v květnu 1969, ke stavbě nebyly žádné zásadní výhrady či poznámky. 
Základní kámen byl vysvěcen a následně položen během slavnostní 
mše sv. 29. 6. 1969. Po  této slavnosti se naplno  rozběhly stavební 
práce, na kterých se podíleli převážně místní občané ve svém volném 
čase.  Na  brigádách  se  podílela  celá  vesnice,  včetně  žen,  dětí
a i nevěřících obyvatel. Hrubá stavba kostela byla dokončena již na 
podzim 1969.

Tolik  k  událostem  roku  1969,  které  souvisí  se  stavbou  kostela.
V  letošním roce  jsme brigádně odpracovali nemalé množství hodin. 
Vybudovali  jsme  nové  přípojky  dešťové  a  splaškové  kanalizace  ze 
zadní  části  kostela  v  řádu  desítek metrů  a  zhotovili  novou  drenáž.   
Zbývá  ještě  položení  obrubníků  a  dlažby.  Tímto  bude  završené 
několikaleté úsilí ke zhotovení drenáží, přeložení dlažby a schodů.

Čeká  nás  však  finančně  nákladnější  oprava.  V  roce  2020 
plánujeme provést výměnu hliníkové krytiny na betonové skořepině. 
Rozpočtované náklady činí cca 1 mil. Kč. Výměnu provede stavební 
firma. Pro tento účel jsme založili sbírkový účet č. 5796256329/0800
a prosíme o finanční pomoc.
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za senetářovské farníky Petr Zouhar
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Barevný podzim se nám přehoupl do mrazivých dnů, která s sebou 
přinášejí  období  plná  společných  setkání  a  předvánočních  příprav 
především v našich domovech. 

Podzim v naší MŠ s dětmi byl plný her, ale také nového poznávání. 
Děti se účastnily několika divadelních představení v MŠ Kotvrdovice, 
zpáteční návraty jsme spojovali vycházkami a pozorováním práce na 
poli a v zahrádkách. S technikou, která se využívá k obdělávání polí se 
děti mohly seznámit v místním JZD, návštěvu nám umožnil pan Musil. 
Zážitkem pro děti také byla malá telátka, která jsme mohli pozorovat, 
ale také se k nim přiblížit a pohladit si je.

V měsíci  říjnu  k  světovému dni  stromů  jsme  s  dětmi  školní  sad 
rozšířili  o  keř  rybízu a uschlou  jabloň obnovili  novou. S  rodiči  jsme 
prožili  zábavné  odpoledne  –  Bramboriáda.  Děti  zde  plnily  úkoly
s bramborami a pro rodiče byla připravena soutěž „O nejlepší pokrm
z  podzimních  plodin".  Nápaditých  pokrmů  se  nám  sešlo  opravdu 
mnoho, ochutnávali nejen rodiče, ale i děti, nejlepší z nich byly oceněny 
drobnými odměnami.

Měsíc  listopad se u nás nesl  v duchu příprav na první adventní 
víkend, se kterým je již tradičně spojeno rozsvěcení vánočního stromu. 
Děti  si  připravily  pásmo  plné  básniček,  písniček  a  tanečků,  které
s radostí a nadšením nacvičily a následně i předvedly. 

Mimo pilnou přípravu jsme zavítali i do technického světa a stali se 
staviteli měst a malými  inženýry, v  těchto vzdělávacích programech
s dětmi rozvíjíme polytechnické vzdělávání. 

V měsíci listopadu do naší školky nastoupila nová paní učitelka Bc. 
Golisová Veronika, na zkrácený úvazek, která vypomáhá především 
na vycházkách. 

Měsíc prosinec přišel mílovými kroky a my toto období ve školce
s dětmi prožíváme společně s tradicemi. V pátek 6.12. nás navštívil pan 
Mikuláš  s  čertem,  andílek  v  tento  den  po  vsi  (Senetářově)  sbíral 
rozsypané  hvězdičky  z  šatů,  které  ztratil  předchozí  den  při  večerní 
obchůzce,  bez  nich  by  jej  sv.  Petr  nepustil  nebeskou  bránou  zpět. 
Mikuláš  z  knihy  hříchů  vyřkl  vše,  co  každé  z  dětí  v  ní  mělo 
zaznamenané, mimo hříchy děti čekala i pochvala, za jejich snažení
a dobré skutky. Drobné prohřešky si odčinily říkankou nebo písničkou, 
kterou zazpívaly čertovi, který pak Mikuláše pustil do koše pro balíček
s odměnou. 

Ve čtvrtek 12.12. jsme se sešli společně s rodiči na ADVENTNÍCH 

ŠKOLA a ŠKOLKA
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DÍLNIČKÁCH. Mateřskou  školou  se  linula  vůně  punče  a  pečených 
vánoček, děti si se svými rodiči vyrobily několik výrobků s tématikou 
Vánoc  –  betlém,  svícínky  ze  soli,  vánoční  hvězdu  či  stromeček
k svátečnímu stolu. Panovala zde předvánoční nálada a všichni jsme si 
odpoledne společně užili. 

Následný den po krásném odpoledni  se děti  vydaly na poslední 
divadelní  představení  v  tomto  kalendářním  roce  divadla  Špílberk
s pohádkou Maxipes Fík do MŠ Kotvrdovice. 

Do Vánoc nás v mateřské škole s dětmi čeká už jen „štědrý den" 
spojený nejen s nadílkou, ale  i svátečním obědem, který si pro nás 
připravila paní kuchařka. 

Podařilo se nám vybavit třídu novými lehátky a skříní na lůžkoviny, 
jejichž montáž zajistil pan Musil a přestěhování kanceláře, na které se 
podílel i pan Mazur. Touto cestou oběma ještě jednou děkuji za aktivní 
přístup pomoci v mateřské škole.

Vážení  občané,  za  Mateřskou  školu  Senetářov,  děti  a  všechny 
zaměstnance,  Vám  přeji  požehnané  vánoční  svátky  plné  rodinné 
pohody,  dětského  smíchu  a  rozzářených  jiskřiček  v  jejich  očích
u stromečku. 

Do  nového  roku  2020  Vám  přeji  pevné  zdraví,  štěstí  a  životní 
pohodu.  za kolektiv Mateřské školy 

   Zdeňka Možná
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností organizace za 

uplynulé období a plánem na první čtvrtletí roku 2020. 
V neděli 24. listopadu odpoledne jsme zhlédli divadelní představení 

muzikálu BÍTLS na hudební scéně Městského divadla v Brně. O  účast 
na představení postaveném na písních legendární skupiny Beatles byl 
zájem. Příběh o mladících hrajících ve své kapele z jihomoravského 
městečka navozoval u diváka nejeden úsměv. Z pohledu dnešní doby 
působila humorně i sonda do socialistické minulosti, ve které celý děj 
probíhal.  U  všech  osob  v  plném  mikrobusu  i  jednom  osobním 
automobilu naplnilo,  ba  i  předčilo,  představení  očekávání. Po  třech 
hodinách,  které  nesmírně  rychle  utekly,  jsme odjížděli  odreagováni
a kulturně obohaceni.

V únoru 2020 je plánována výroční členská schůze, na které bude 
zhodnocen uplynulý rok, nejen pěstitelsky, a budou plánovány činnosti 
roku 2020.   V týdnu před velikonočními svátky zopakujeme akci na 
pletení vlastní velikonoční pomlázky.

Přeji Vám pokojné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 
2020.

ZAHRÁDKÁŘI

Za výbor ČSZ v Senetářově 
Michal Zouhar

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.10.2019
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  jedenáctého  zasedání  pana  Antonína 

Ševčíka  a  Mgr.  Romana  Kuběnu,  zapisovatelkou  zápisu  paní 
Magdu Vargovou 

3] schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
4] schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání,  jejich 

zařízení  a  vybavení  a  nájmu  pozemků  uzavřené  podle  §  2201
a násl.  zákona  č.  89/2012 Sb.,  občanského  zákoníku  v  platném 
znění

5] schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání,  jejich 
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zařízení  a  vybavení  a  nájmu  pozemků  uzavřené  podle  §  2201
a násl.  zákona  č.  89/2012 Sb.,  občanského  zákoníku  v platném 
znění

6] schvaluje Smlouvu č.:1040016157/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene

7] bere  na  vědomí  nejvýhodnější  nabídku  na  akci  „Projektová 
dokumentace veřejného osvětlení – I. etapa“ od firmy ELING CZ 
s.r.o.,  se  sídlem  Střelnice  2797/22a,  628  00  Brno  která  splňuje 
zadávací podmínky a obsahuje nejnižší nabídkovou cenu ve výši
90 000,- Kč bez DPH

8] bere  na  vědomí  nejvýhodnější  nabídku  na  akci  „Oprava  vjezdu
a  vchodu  do  budovy  Obecního  úřadu  a  hasičské  zbrojnice
v  Senetářově  od  pana  J.  G.,  která  splňuje  zadávací  podmínky
a obsahuje nabídkovou cenu ve výši 223 529,- Kč s DPH

9] schvaluje  komisi  pro  posouzení  žádosti  o  individuální  dotace
z rozpočtu obce Senetářov na rok 2020 ve složení Magda Vargová, 
Antonín Ševčík a Mgr. Roman Kuběna.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 11.11.2019
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu dvanáctého zasedání pana Milana Musila 

a pana Josefa Šíbla, zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3] schvaluje  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.:PV-

014330049563/001
4] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019
5] schvaluje  komisi  na  výběr  zhotovitele  na  akci  „Zpracování 

územního  plánu  Senetářov“  ve  složení  Jana  Sedláková,  Milan 
Musil, Ondřej Ševčík, náhradník Petr Varga

6] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy
o dílo na akci „Zpracování územního plánu Senetářov“

7] schvaluje cenu 400,- Kč/m2 za výkup části pozemků parc.č. 1187/1
a parc.č. 1182/1 oba v k.ú. Senetářov

8]  schvaluje  nákup  rozmetadla RZK  100  v maximální  finanční  výši
26 000,- Kč

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 11.12.2019
Zastupitelstvo obce Senetářov:
1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  třináctého  zasedání  pana  Antonína 

Zouhar  a  pana  Ondřeje  Ševčíka  a  zapisovatelkou  zápisu  paní 
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Magdu Vargovou.
3] schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 
4] zplnomocňuje  starostku  obce  Janu  Sedlákovou  ke  schválení 

rozpočtového opatření v závěru roku 2019 s tím, že na nejbližším 
zasedání  zastupitelstva  obce  budou  zastupitelé  s  rozpočtovým 
opatřením seznámeni

5] 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

6] schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Senetářov, 
okres Blansko, příspěvkové organizace, Senetářov 74 na roky 2021
- 2023

7] schvaluje  Rozpočet  Mateřské  školy  Senetářov,  okres  Blansko, 
příspěvkové organizace, Senetářov 74  na rok 2020

8] schvaluje Střednědobý  výhled  rozpočtu  obce Senetářov  na  roky 
2020 - 2022

9] schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů

10]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 2020

11]schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 3/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12]schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 4/2019,
o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13]schvaluje  prodloužení  nájmu  nebytových  prostor  č.p.  Senetářov 
183, parc.č. st. 255 v k.ú. Senetářov o výměře 100m2, v ceně 255,30 
Kč/m2, pro firmu SYNCO METAL s.r.o.  se sídlem U Lihovaru 495, 
Černá Hora na dobu určitou od 01.01.2020 do 30.06.2020

14]schvaluje pronájem nebytových prostor č.p. Senetářov 182, parc.č. 
st. 256 v k.ú. Senetářov o výměře 66m2, v ceně 224,60 Kč/m2, pro 
pana P.Z. 93 od 01.02.2020 na dobu neurčitou

15]schvaluje pronájem nebytových prostor č.p. Senetářov 196, parc.č. 
st. 244 v k.ú. Senetářov o výměře 10m2, v ceně 224,60 Kč/m2, pro 
pana Z. Z. na dobu určitou od 01.01.2020 do 29.02.2020

16]schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2020 z Ministerstva pro 
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TŘÍDĚNÍ  ODPADŮ
Použitý kuchyňský olej

Od  ledna 2020 budou v naší obci přistaveny kontejnery na sběr 
použitých kuchyňských olejů. Olej je třeba doma slévat do PET lahví
a uzavřené PET lahve vhodit do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je 
pak  určen  k  ekologické  likvidaci,  kterou  bude  zajišťovat  firma 
Černohlávek oil.

Drobné spotřebiče
Drobné spotřebiče jako jsou mobilní telefony, kalkulačky, fény apod. 

můžete uložit do E-boxu, který je umístěn v obchodě u paní Petrželové
a jejich likvidaci zajišťuje firma Asekol s.r.o.

Ostatní elektrospotřebiče  jako  jsou  televize, počítačové monitory 
apod.  jsou po obci sbírány Sborem dobrovolných hasičů Senetářov
v rámci sběru kovového šrotu, popřípadě firmou SUEZ CZ a.s. v rámci 
sběru nebezpečných odpadů.

Zářivky a výbojky
Vysloužilé úsporné zářivky ani výbojky nepatří do běžné popelnice 

na směsný odpad, a to především proto, že obsahují i malé množství 
nebezpečné rtuti. V naší obci je můžete uložit do malé sběrné nádoby, 
která je umístěna v obchodě u paní Petrželové a jejich likvidaci zajišťuje 
firma Ekolamp s.r.o.

Plasty
Na  likvidaci  plastů  jsou  v  naší  obci  přistaveny  žluté  kontejnery. 

Stanoviště  jsou na  točně Na kopci, u  telefonní budky a u mateřské 
školky. Do  těchto kontejnerů se vhazují PET  lahve, kelímky, sáčky, 
fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén (ne ze staveb). Nesmí se 
vhazovat novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod.). Svoz a likvidaci zajišťuje firma SUEZ 
CZ a.s., a to 1x týdně.

Sklo
Na  likvidaci  skla  jsou  v  naší  obci  přistaveny  zelené  kontejnery. 

Stanoviště  jsou na  točně Na kopci, u  telefonní budky a u mateřské 
školky. Do  těchto  kontejnerů  se  vhazují  láhve  od  nápojů,  skleněné 
nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo. Nesmí se vhazovat keramika, 
porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Svoz a likvidaci zajišťuje 
firma SUEZ CZ a.s., a to 1x týdně.

Nápojové kartony
Na  likvidaci  skla  jsou  v  naší  obci  přistaveny  černé  kontejnery. 

Stanoviště  jsou na  točně Na kopci, u  telefonní budky a u mateřské 
školky. Do těchto kontejnerů se vhazují obaly od džusů, vín a mléčných 
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místní  rozvoj  z Programu  podpora  územně  plánovacích  činností 
obcí,  podprogramu  Podpora  územně  plánovacích  dokumentací 
obcí, dotační titul Územní plán

17]neschvaluje příspěvek pro Římskokatolickou farnost Křtiny pro rok 
2020.

18]schvaluje  nákup  rozmetadla RZK 100  v maximální  finanční  výši
26 000,- Kč.

     Svoz komunálního odpadu

Leden:  10, 24                      Únor: 7, 21                       Březen: 6, 20

Místní poplatky
V  letošním  roce  byla  schválena  novela  zákona  o  místních 

poplatcích, která nabyde účinnosti 1. ledna 2020. Tato novela se týká 
místního  poplatku  ze  psů,  místního  poplatku  za  užívání  veřejného 
prostranství a poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Velkou změnou u poplatku ze psů je stanovení výše poplatku. Již 
nebude platit, že nižší poplatek platí držitel psa, který je poživatelem 
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, ale 
nižší poplatek budou platit pouze osoby starší 65 let. Poplatek ze psů je 
tedy  stanoven  následovně  ve  výši  150,-  Kč/pes/rok;  za  druhého
a každého dalšího psa téhož držitele 200,- Kč/pes/rok; a za psa, jehož 
držitelem  je  osoba  starší  65  let  120,-  Kč/pes/rok  a  za  druhého
a každého dalšího psa téhož držitele staršího 65 let 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.

V roce 2020 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.
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výrobků. Svoz a likvidaci zajišťuje firma SUEZ CZ a.s., a to 1x za 14 
dnů.

Papír
Papír  je možné  odevzdat  do místní mateřské  školky,  na  sběrný 

dvůr, anebo v rámci sběru kovového šrotu Sboru dobrovolných hasičů 
Senetářov.

Biodpad 
Bioodpad  je možné ukládat do hnědých kontejnerů přistavených 

před  sběrný  dvůr.  Vývoz  je  zajištěn  1  x  týdně.  Do  kontejnerů  na 
bioodpad  je  možné  ukládat:  zahradní  odpad  (tráva,  plevel,  listí...), 
drobný dřevní odpad (štěpka…), odpad z drobného chovu (podestýlka, 
hnůj, slepičí trus...), odpad potravin rostlinného původu (zbytky pečiva, 
obilnin, ovoce, zeleniny...).

Do  kontejnerů  nepatří  odpad  živočišného  původu,  komunální 
odpad, nebezpečný odpad. Odpad nevhazujte v igelitových sáčcích, ty 
do kontejneru nepatří!!! Svoz a likvidaci zajišťuje firma SUEZ CZ a.s.,
a to v období od dubna do listopadu 1x týdně.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je otevřen v období duben až říjen, a to každou sobotu
v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. Ve sběrném dvoře je možné uložit: 
objemný odpad, plasty a papír a lepenka.

Žádáme občany, aby do sběrných nádob na odpady ukládaly pouze 
ty druhy odpadu, ke kterým jsou určeny. V poslední době se stává, že
v nádobách na odpady, jsou nesourodé příměsi typu směsného, ale
i  nebezpečného  odpadu,  výjimkou  nejsou  ani  mrtvá  zvířata  apod. 
Obracíme se na Vás se žádostí o důsledné třídění odpadů, protože 
pokud i nadále nebudou odpady tříděny, dojde ze strany svozové firmy 
k navýšení ceny, což se odrazí ve výši poplatku za komunální odpad 
pro jednotlivé občany. Děkujeme za pochopení.

DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ
V  sobotu  18.  ledna  2020  v  sále  kulturního  domu  v  areálu 

průmyslové zóny sehrají krásenští divadelní ochotníci komedii, kterou 
napsal Ray Cooney s názvem 1 + 1 = 3. Začátek představení je v 17:00 
hodin. Předprodej vstupenek zajišťuje Obecní úřad Senetářov, cena 
vstupenky je 60,- Kč. Pro vlastní potřebu vydává obec Senetářov. 

Vychází 4x ročně, neprodejné.
Za obsahovou správnost odpovídají autoři.
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Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Blahopřejeme !!!

 9.10. Alžběta Zouharová č.p. 229

  20.10. Marie  Vágnerová č.p. 20

     21.11. Josef Rybář č.p. 35

94 roků

Jubilanti 10 - 12 / 2019

75 roků 11.11. Marie Sedláková č.p. 145

70 roků

  20.10. Věra Rybářová č.p. 1885 roků

  1.10. Věra Matušková č.p. 9493 roků

  29.12. Božena Kuncová č.p. 7691 roků

  9.11. Jiřina Šebelová č.p. 9

     26.11. Marie Ševčíková č.p. 107

  11.12. Pavel Nejedlý č.p. 103

 22.12. Milena Vintrová č.p. 39
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