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Vážení spoluobčané,

ocitli jsme se ve zvláštní době, která zkouší každého z nás. Vysoký 
nárůst  pozitivně  testovaných  v  průběhu  podzimu  naši  společnost 
rozdělil. Mnohé ochromil, někteří rezignovali, další projevují rozladění
a vlastně nevěří, že by situace mohla být až tak vážná. V současné době 
není čas na kritiku nastavených pravidel, je čas přečkat tuto pandemii 
vlastní opatrností a klidem, důvěřovat odborníkům a také umět pomoci 
druhým.

V těchto dnech začínáme postupně plánovat a připravovat rozpočet 
na  rok  2021.  Jeho  sestavení  nebude  vůbec  jednoduché,  výkonnost 
ekonomiky  klesá  a  propočty  hovoří  o  dvaceti  procentním  propadu 
celkových příjmů obcí. U naší obce propad příjmů do konce listopadu 
činil přibližně 750 000,-Kč.

V loňském roce jsme žádali o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 
na akci  „Oprava hřbitovní zdi v Obci Senetářov – 3. etapa“.   Během 
letošních  prázdnin  nám  přišlo  rozhodnutí  o  obdržení  výše  uvedené 
dotace v částce 322 833,-Kč.  Administrace sice zabere nějaký čas, ale 
při omezených daňových příjmech v letošním roce je to dobrá zpráva.

Chtěla bych poděkovat Michalovi a Petrovi Zouharovým, za opravu 
hřbitovní brány, která  tíhou své váhy klesala a velice špatně se s ní 
manipulovalo.

Také děkuji sboru dobrovolných hasičů, kteří připravili letošní krásný 
vánoční  strom,  zahrádkářům  za  údržbu  zeleně  a  členům muzejního 
spolku za odstranění přestárlých ovocných stromů v zahradě muzea.

Chtěla bych zdůraznit, že sběrný dvůr je přes zimní období uzavřen. 
Není tedy možné, aby občané ukládali velkoobjemový odpad před bránu 
sběrného  dvora.  Rovněž  bych  chtěla  požádat  o  udržování  pořádku
v  okol í   kontejnerů  na  plast .   Může  se  stát ,   že  z  důvodu 
nepředpokládaných  komplikací  u  svozové  společnosti  není  odpad
v daný termín odvezen a v okolí kontejnerů   pak   vzniká nevzhledná 
skládka.

Upozorňuji,  že  máme  zimní  období  a  s  ním  i  spojenou  údržbu 
obecních  komunikací,    které  často  brání  zaparkovaná  auta.  Z  toho 
důvodu žádám majitele automobilů, aby parkovali svoje vozidla pokud 
možno na svých pozemcích.

Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a radostný závěr roku. Ať 
nový rok, do kterého společně vstoupíme, je klidnější než ten letošní. 
Prožijme ho ve zdraví a ve vzájemné shodě a porozumění.
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Starostka obce Jana Sedláková



Slova předsedů složek

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a tímto bych chtěl připomenout činnost našeho 

sboru v uplynulém čtvrtletí. Letošní rok, vzhledem k omezením, která 
nastala, byl na pořádání akcí chudý. Měli jsme možnost si vyzkoušet, 
jaké to je, když se v obci „nic neděje“. Z mého pohledu je smutné, když 
se nemůžeme potkávat se svými přáteli, sousedy, známými. O to více 
bychom si měli vážit osob, které  jsou ochotny  takové akce na úkor 
svého volna připravovat. 

Na podzim proběhla Anketa Dobrovolný hasič roku, do které jsme 
přihlásili  „Budování nové dráhy 100 m překážek“. Porotou  jsme byli 
vybráni do finálového kola. Letáky jsme Vás oslovili s prosbu o hlasy. 
Nyní Vám mohu sdělit, jak jsme dopadli. Obsadili jsme krásné druhé
místo. Všem moc děkujeme za velkou podporu.
Na jaře příštího roku bychom rádi s Vámi tento úspěch oslavili.

Co se týká sportovní stránky, díky vstřícnosti Prostějovské ligy jsme 
se mohli zúčastnit jejich soutěží. Naše družstva zde předvedla kvalitní 
výkony  a  v  konečném  umístění  ovládla  přední  příčky.  Družstvo 
mladších  obsadilo  2. místo,  starší  žáci  1. místo  a  dorost  1. místo. 
Děkujeme dětem za jejich reprezentaci a vzorný přístup.

Na  podzim  se  opět  uskutečnil  sběr  železného  šrotu,  sběr 
elektrických spotřebičů a papíru. 

Uskutečnil se 1 výjezd, a to:
15. 10. – technická pomoc – pátrání po houbaři v lese v Jedovnicích

Výroční valná hromada proběhne až dle uvolnění vládních nařízení.
Datum a program bude upřesněn v pozvánkách. 

Na 1. čtvrtletí příštího roku připravujeme (dle vládních nařízení):
březen - společně se sdružením Muzeum Hodové posezení

Vzhledem k tomu, že při posledních 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.

Slova předsedů složek
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Josef Šenk
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V prvních týdnech tohoto školního roku mnozí z nás ještě doufali, že 
se jarní situace s plošným uzavíráním škol nebude opakovat.  Bohužel, 
stalo se. Od středy 14. října byla veškerá výuka v důsledku vládních 
protiepidemiologických opatření opět převedena na distanční formu.
A tak třídy opět utichly a nejednomu z dětí se tak splnilo tajné přání. 
Situace  však  v  porovnání  s  jarními  měsíci  byla  o  poznání  jiná… 
Tentokráte už byli učitelé i většina dětí na domácí vzdělávání technicky 
i metodicky lépe připraveni – díky včasnému podání žádosti o dotaci
a jejímu pružnému vyřízení byla škola ještě v září dovybavena dalšími 
dvaceti  notebooky  k  zapůjčení  žákům.  Hned  v  prvních  týdnech 
školního  roku  byly  žákům  od  3.  ročníku  zřízeny  uživatelské  účty
a proběhlo teoretické seznámení s prací v aplikaci Teams. Když se 
tedy  výuka  opět  přesunula  do  virtuálního  prostředí,  byla  citelně 
intenzívnější  a  museli  se  jí  již  bez  pardonu  zúčastňovat  všichni.  
Podpora  a  spolupráce  rodičů  byla  nutná.  Obrovský  kus  práce  byl 
navalen  především  na  rodiče  žáků  z  nejnižších  ročníků.  Ale  i  nad 
staršími bylo nutné držet pomyslný bič a pomáhat  jim s odesíláním 
vypracovaných úkolů. Online  výuky  se  (až na  výjimky)  všichni  žáci 
zhostili zodpovědně a rodičům za spolupráci děkujeme. 

Distanční  výuka  je  zaměřena  především  na  hlavní  předměty: 
jazyky,  matematiku  a  ostatní  naukové  předměty.  Od  estetické
a tělesné výchovy jsou děti v rámci online výuky oproštěny, pouze jim 
někdy bývají předkládána doporučení k činnostem.   

S uvedením v platnost protiepidemiologického systému (PES) se 
koncem  listopadu postupně začaly  vracet děti  do  tříd. Nejprve žáci 
první a druhé  třídy, brzy se k nim připojili  i žáci zbývajících ročníků 
prvního stupně spolu s deváťáky a následně v týdenních intervalech 
střídajících  distanční  výuku  i  zbývající  ročníky  druhého  stupně.
Z dřívějška dobře známá opatření proti šíření virových onemocnění 
byla doplněna dalšími: všechny děti tráví ve škole celé dny s rouškou,
i v chladných dnech se intenzivně větrá a vše se neustále dezinfikuje. 
Zpěv  byl  v  hodinách  hudební  výchovy  nahrazen  poslechovými
a rytmickými činnostmi, místo tělocviku se chodí na vycházky nebo se 
nahrazují jinými předměty a družinu smí navštěvovat pouze děti z první 
a druhé třídy. Stále není povolena činnost kroužků a o mimoškolních 
aktivitách nemůže být ani řeči. 

Přesto přese všechno jsme rádi, že ve škole můžeme být. Doufáme, 

ŠKOLA a ŠKOLKA
ZŠ Podomí
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s rodiči v programu „Škola hrou“, kde si společně hrajeme, ale zároveň 
rozvíjíme  oblasti  (sluchová  a  zraková  percepce,  matematická
a čtenářská pregramotnost,...), které jsou pro nástup do školy důležité. 
Děti se vždy na setkání těší, ze společných setkání odcházejí s radostí.
S velkou radostí musím říci, že v  letošním školním roce  jsme stále
v plné síle, všichni včetně dětí jsme zdraví, a vyhýbají se nám různá 
nachlazení a nemoci, za což jsme v dnešní době velmi rádi!

Adventní doba i ve školce je plná příprav na Vánoce. S dětmi si 
povídáme o Vánocích a společně se na ně připravujeme nejen tvořivou 
činností,  ale  i  zpěvem  koled.  Začátkem  adventu  s  dětmi  slavíme 
příchod sv.Mikuláše.

V  letošním roce  jsme si pro děti připravili Mikulášské dopoledne 
plné her, tance, zpěvu, ale také andělského a čertovského dovádění.
I my dospělí, jsme se ocitli v dětském světě a všichni jsme si dopoledne 
užili.  Čerti  dětem  přinesli  nadílku  od  Mikuláše,  který  dětem  poslal 
alespoň nebeské psaní, když nemohl osobně mezi děti přijít.

K tradičním přípravám na vánoční svátky je pečení cukroví. Děti
s  učitelkami  pekly  perníčky,  vanilkové  rohlíčky  a  linecké  cukroví  – 
školku  tak  provoněly  vanilkou.  Společnými  silami  jsme  ozdobili 
stromeček, který nám zajistil pan Kocman, patří mu velké poděkování. 
Ve školce už nám vládne vánoční atmosféra, a společně se s dětmi 
těšíme na oslavu „Štědrého dne“ s nadílkou.

Protože se mají dělat dobré skutky nejen o Vánocích, s dětmi jsme 
se  domluvili,  že  bychom  rádi  udělali  radost  našim  starším 
spoluobčanům  ze  Senetářova,  a  tak  se  pilné  dětičky  pustily  do 
vyrábění přáníček, které občanům při vycházkách doručí do schránek. 
Věřím,  že  taková  maličkost  naše  spoluobčany  potěší  a  udělá  jim 
radost.

Všem občanům Senetářova přeji klidné prožití Vánočních svátků
v rodinném kruhu, a Nový rok ať nám přinese jen samou radost, klid, 
pohodu a hodně zdraví. Krásné Vánoce všem přejí

zaměstnanci a děti MŠ Senetářov

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností spolku za 
uplynulé čtvrtletí. 

V souvislosti s příznivým vývojem pandemie jsme se naplno pustili 
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že se situace nebude znovu zhoršovat, ale snažíme se neztrácet čas
a napravit vše, co neúčast dětí ve škole způsobila. Doháníme učivo, 
dovysvětlujeme,  ověřujeme  úroveň  skutečného  zvládnutí  probrané 
látky. Snad budou dopady na výsledcích vzdělávání našich žáků co 
nejmenší! 

Rádi  bychom Vás  pozvali  na  akce,  které  naše  škola  pravidelně 
pořádá.  Současná  situace  nám  však  nedovolí  cokoliv  plánovat…. 
Tradiční  akce,  kterou  obvykle  pořádáme  v  předvánočním  čase, 
proběhla  letos  o  třetím  adventním  víkendu  nezvykle  online  na 
facebooku  (kompletní  program  je  stále  ke  stažení  na  webových 
stránkách www.barvinek.net).

Již bylo rozhodnuto o zrušení školního plesu v lednu 2021 a o osudu 
dalších  akcí,  jako  jsou  Školy  nanečisto,  dětský  karneval,  pěvecké
a  recitační  soutěže  apod.,  se  rozhodne  až  v  závislosti  na  aktuální 
situaci. V případě, že se uskuteční, budou děti  i  rodiče  informováni 
prostřednictvím školních webových stránek.

Zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy v Podomí přejí všem 
pevné zdraví, klidné svátky a těší se, že se v roce 2021 snad vše vrátí 
do zaběhnutých kolejí.                                                                       Mgr. J. Kocmanová

Máme tu krásný adventní čas a mnozí z nás se zamýšlejí, co jim rok 
2020 přinesl nebo vzal.

V mateřské škole rok 2020 byl plný výzev, nových situací, ale se 
vším  jsme se  „poprali“,  jak nejlépe  jsme dovedli.  I  když v září  jsme 
nastoupili bez větších změn, postupně  i náš život v mateřské škole 
vládní nařízení ovlivnila, a v mnohém omezila. Děkuji všem rodičům za 
spolupráci a dodržování hygienických opatření!

Společná tvořivá odpoledne s rodiči (dýňování, adventní dílničky, 
vystoupení u vánočního stromu,…) jsme byli nuceni zrušit. Dokonce 
vládní  opatření  se  dotkla  i  kroužků  s  externími  lektory,  které  jsme 
museli pozastavit. Aby děti,  co nejméně pociťovaly změny a nebyly 
ochuzeny o činnosti, které mají rády, je snahou nás zaměstnanců tyto 
činnosti  s  dětmi  uskutečnit  v  dopoledním  čase.  Ze  vzdělávacích
a kulturních akcí,  které dětem zajišťujeme v dopoledních aktivitách, 
jsme v měsíci říjnu a listopadu uskutečnili malou technickou univerzitu, 
program  Zdravík  (cvičení  a  povídání  si  o  zdraví),  první  pomoc. 
Divadélka  nám  rušili  samotní  herci,  kteří  byli  omezeni  vládními 
nařízeními. Od  konce  září  se  naši  předškoláci  schází  1x  za  14dnů

MŠ Senetářov

http://www.barvinek.net
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Kostel svatého Josefa
V letošním roce byla provedena kompletní výměna krytiny na kostele 

sv. Josefa. Oprava se protáhla a byla také nákladnější. Po demontáži 
krytiny se ukázalo zatečení ve větším rozsahu, než jsme předpokládali. 
Nakonec byl ponechán pouze původní betonový monolit. Všechny další 
vrstvy byly odstraněny. Nyní je pod finální krytinou celoprkenný záklop, 
odvětrání a dvě oddělené hydroizolační vrstvy, které by měly zafungovat 
i  v  případě poškození  vrchního hliníkového plechu. Hliník  jsme  volili 
zejména z důvodu zachování architektonického charakteru kostela. 

Jak  probíhaly  práce  jste mohli  průběžně  sledovat.  Několik  z  Vás 
projevilo i zájem podívat se na střechu. Nejnáročnější bylo odstranění 
zvlhnutého perlitobetonu a očištění až na betonový monolit. Letošní rok 
byl  v  porovnání  s  předchozími  roky  bohatší  na  srážky,  zakrývání 
atypické konstrukce jsme po několika pokusech vzdali. Od září, kdy byla 
kompletně provedena první hydroizolační vrstva, jsme se již nemuseli 
obávat zatečení. Nyní zbývá jen několik malých nedodělků, které budou 
dokončeny na jaře.

Vysoutěžená cena 849 tis. Kč byla vzhledem k zjištěnému stavu po 
odkrytí původní krytiny navýšena. Celková cena prací přesáhla jeden 
milion  Kč.  Střecha  je  natolik  atypická,  že  s  výsledným  technickým 
řešením  pomáhalo  několik  stavebních  specialistů.  Většina 
subdodavatelů sdílí nadšení z možnosti podílet se na takto zajímavé 
stavbě.

V  souvislosti  s  opravou  nás  napadlo,  jaké  muselo  být  v  našich 
předcích obrovské nadšení pro stavbu kostela. Nám nyní trvalo celou 
sezonu opravit střechu na lodi, oni před 50ti roky zvládli za cca 2 roky 
postavit celý kostel i s opravou návsi a to v ještě nepříznivé době. Našim 
předkům  se  podařil  zázrak,  který  máme  možnost  vidět  každý  den. 
Postavili  kostel,  který  je  nejen  architektonicky  zajímavý,  ale  také 
prostorný.  Při  zachováním  všech  současných  protiepidemických 
opatření se nás může na mši sv. sejít více, než ve staré kapli.

Za  zmínku  stojí  také  zapůjčení  obrazů  křížové  cesty  pro  výstavu 
obrazů Mikoláše Medka „Nahý v trní“ v Praze. Výstavu pořádá Národní 
galerie Praha, obrazy budou zapůjčeny do ledna 2021. Národní galerie 
nám po dobu výstavy zhotovila fotokopie obrazů. Fotokopie jsou velice 
kvalitní a mnozí ani nepoznali, že obrazy „byly vyměněny“.

V  příštím  roce  si  připomeneme  50.  výročí  od  dokončení  kostela. 
Doufejme, že covidových omezení bude již minimum a budeme se moci 
alespoň sejít na slavnostní mši sv. bez omezení počtu přítomných.
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a přesunout na příští rok.
V  listopadu  jsme  plánovali  navštívit  divadelní  představení

v Městském  divadle  Brno.  I  přes  zájem  z  řad  členů  nebylo možné 
návštěvu  představení  uskutečnit.  Pokusíme  se  výlet  za  kulturou 
zorganizovat v následujícím roce.

V rámci možností a pravidel v daném okamžiku platných, jsme za 
použití  a  požití  dezinfekčních  prostředků  ve  středu  21.  října 
zorganizovali brigádu na zastřižení živého plotu lemující dětské hřiště
v  nové  zástavbě.  Současně  se  před  dušičkami  podařilo  upravit
a zastřihnout živý plot u hřbitova.

Jménem výboru a členů bych chtěl také poděkovat obci Senetářov 
za finanční podporu činností našeho spolku v uplynulém roce.
Závěrem příspěvku mi dovolte Vám popřát pokojné prožití vánočních 
svátků, radost z maličkostí každého dne a rodinnou pohodu a klid. Do 
nového roku Vám přeji pevné zdraví a doufejme, že se každému z nás 
podaří v novém roce plnohodnotně realizovat téměř všechny činnosti, 
na které jsme byli donedávna zvyklí.

do příprav oslavy 50. 
v ý r o č í   z a l o ž en í 
našeho spolku, které 
mě l y   v y v r c h o l i t 
v ý s t a vou   o vo ce
a   z e l e n i n y
s   d o p r o v o d n ým 
p r o g r a m e m
o  víkendu  3.  a  4. 
října.  Letošní  úroda 
byla  pro  výstavu 
p ě s t i t e l s k ý c h 
úspěchů nakloněna, 
avšak samotný vývoj 
ep idemie   n i ko l i .
I   p řes   d is t r ibuc i 
pozvánek  a  plakátů 
jsme  se  z  obavy 
možného   š í ř e n í 
nemoc i   r ozhod l i 
plánovanou  akci  na 
poslední chvíli zrušit 

Za výbor ČSZ v Senetářově 
Michal Zouhar
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 30.9.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu dvacátého zasedání pana M. Musila a pana 

O. Ševčíka a zapisovatelkou zápisu paní M.Vargovou
3] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020
4] schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mezi obcí Senetářov

a Svazkem vodovodů a kanalizací Měst a obcí, se sídlem Dřevařská
17,  Boskovice

5] schvaluje  Smlouvu  o  účasti  obce Senetářov  na  financování  díla
„VDJ Senetářov – napojení na vodárenský dispečink“

6] schvaluje Smlouvu o uložení vedení veřejného osvětlení související
se  stavbou  ,,Senetářov,  I.  etapa  Kabelizace  VO“  a  smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

7] schvaluje  Smlouvu  o  uložení  vedení  veřejného  osvětlení  a  za
umístění  sloupu  veřejného  osvětlení  související  se  stavbou
,,Senetářov, I. etapa Kabelizace VO“ a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 19.10.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje  ověřovateli  zápisu  dvacátého  prvního  zasedání  Mgr.

R.  Kuběnu  a  pana R.  Kyjovského  a  zapisovatelkou  zápisu  paní
M. Vargovou

3] schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020
4] neschvaluje dodatečné povolení stavby přístřešku na parc.č. 1425

v k.ú. Senetářov pro mž. Š. 
5] schvaluje  firmu  ODEHNAL  PROJEKT  s.r.o.  –  projektová

a inženýrská činnost, se sídlem 9. května 1179/11, 678 01 Blansko,
IČ: 02764750 na zpracování projektové dokumentace a inženýrské
činnosti na akci KANALIZACE v areálu průmyslové zóny, Senetářov
s cenovou nabídkou 47 000,- Kč bez DPH.

6] zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy
s  firmou   ODEHNAL PROJEKT s.r.o.  – projektová a  inženýrská
činnost, se sídlem 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 02764750
na zpracování projektové dokumentace a  inženýrské činnosti na
akci KANALIZACE v areálu průmyslové zóny, Senetářov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 23.11.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 9.9.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu devatenáctého zasedání pana A. Ševčíka

a pana R. Kuběnu a zapisovatelkou zápisu paní M. Vargovou
3] schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Senetářov
4] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020
5] neschvaluje  prodej  pozemku  parc.  č.  126/10  v  k.ú.  Senetářov

o výměře 328 m2 panu M.CH.
6] schvaluje prodej pozemku parc. č. 126/10 v k.ú. Senetářov o výměře

328 m2 za cenu 50,- Kč/m2 kupující P.R.
7] zplnomocňuje  starostku  obce  Janu Sedlákovou  k  podpisu  kupní

smlouvy  na  prodej  pozemku  parc.č.  126/10  v  k.ú.  Senetářov
s kupující P.R.

8] schvaluje  nájem  venkovních  prostor  v  areálu  průmyslové  zóny
Senetářov parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 100m2 v ceně
 102,10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 01.10.2020 pro  pana J.H.

9] schvaluje ukončení  nájmu nebytových prostor  na parc.č.  st.  243
v k.ú. Senetářov o výměře 19,2 m2  paní M.L.

10]schvaluje  nájem  nebytových  prostor  v  areálu  průmyslové  zóny
Senetářov na parc.č. 515/1 v k.ú. Senetářov o výměře 15 m2  v ceně
102,10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 01.10.2020 s roční platbou
nájemného firmě EKO-SYSTEM s.r.o., Na Koupaliště 10, 103 00
Praha – Benice

11]bere na vědomí nabídku firmy ELING CZ s.r.o. se sídlem Střelnice
2797/22a, 628 00 Brno na akci „Projektová dokumentace veřejného
osvětlení II. etapa“ s nabízenou cenou 135 000,- Kč bez DPH

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří přispěli na opravu střechy. 
Někteří  v  řádu  stokorun,  někteří  v  řádu  tisíců  a  někteří  i  v  řádu 
desetitisíců. Na sbírkovém účtu jsme vybrali celkem 176 tis. Kč, peníze 
byly použity na úhradu opravy. Pokud byste ještě chtěli přispět na tuto 
opravu,  můžete  nyní  už  jen  na  farní  účet  1361326369/0800  nebo
v hotovosti. Ještě jednou díky za všechny dary. 

Radostné Vánoce a hodně zdraví duše i těla v novém roce 2021.

za senetářovské farníky Petr Zouhar
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Poplatek z psů
 Sazba poplatku se pro rok 2021 nemění. 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 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.

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
 Sazba poplatku se pro rok 2021 také nemění. Výše poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů se 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.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 30.9.2020
Zastupitelstvo obce Senetářov:

1] schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov
2] určuje ověřovateli zápisu dvacátého zasedání pana M. Musila a pana 

O. Ševčíka a zapisovatelkou zápisu paní M.Vargovou
3] schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020
4] schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mezi obcí Senetářov

a Svazkem vodovodů a kanalizací Měst a obcí, se sídlem Dřevařská
17,  Boskovice

5] schvaluje Smlouvu  o  účasti  obce Senetářov  na  financování  díla
„VDJ Senetářov – napojení na vodárenský dispečink“

6] schvaluje Smlouvu o uložení vedení veřejného osvětlení související
se  stavbou  ,,Senetářov,  I.  etapa  Kabelizace  VO“  a  smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

7] schvaluje  Smlouvu  o  uložení  vedení  veřejného  osvětlení  a  za
umístění  sloupu  veřejného  osvětlení  související  se  stavbou
,,Senetářov, I. etapa Kabelizace VO“ a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti inženýrské sítě

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.

Jubilanti 10 - 12 / 2020

75 roků 3.10. František Pospíšil č.p. 128

  1.10. Věra Matušková č.p. 9494 roků

  29.12. Božena Kuncová č.p. 7692 roků

 12.11. Ludmila Zouharová č. 162 

  22.11. Věra Bičová č. 161 

 27.11. Oldřich Zouhar č. 152  

     Svoz komunálního odpadu

Poslední svoz letošního roku proběhne, přestože se jedná o svátek, 
v sobotu 26. prosince 2020.

Leden: 8, 22             Únor: 5, 19                        Březen: 5, 19

  9.12. Ludmila Mikšíková č. 149  
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