
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
konaného dne 24.06.2020 

 

Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/17/2020 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
2/17/2020 určuje ověřovateli zápisu sedmnáctého zasedání pana Romana Kyjovského a pana 
Josefa Šíbla a zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3/17/2020 uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Senetářov a schvaluje závěrečný účet 
obce Senetářov za rok 2019 bez výhrad 
4/17/2020 schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu 
5/17/2020 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 1/2020, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu 
6/17/2020 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 2/2020, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu 
7/17/2020 schvaluje, aby cenová nabídka evidována pod číslem jednacím SEN 737/2020 byla 
zařazena a akceptována  při prodeji pozemku parc.č. 123/75 v k.ú. Senetářov  
8/17/2020 schvaluje prodej pozemku parc.č. 123/75 v k.ú. Senetářov p , 
t za cenu 820,- Kč/ m2 s tím, že kupující uhradí geometrický plán a 
veškeré poplatky s prodejem pozemku spojené 
9/17/2020 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Kupní smlouvy na prodej 
pozemku parc.č. 123/75 v k.ú. Senetářov s kupujícím  

 
10/17/2020 schvaluje nájem nebytových prostor Senetářov č.p. 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., U Lihovaru 495 
na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020 
11/17/2020 souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS Moravský 
kras z.s. v období 2021- 2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie 
území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území 
12/17/2020 schvaluje vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení II.etapa 
13/17/2020 schvaluje komisi na výběr zhotovitele na akci ,,Projektová dokumentace veřejného 
osvětlení II.etapa“ ve složení Milan Musil, Ondřej Ševčík, Jana Sedláková, náhradník Petr Varga 
14/17/2020 2020 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu smlouvy o dílo na akci 
,,Projektová dokumentace veřejného osvětlení II.etapa“ 
15/17/2020 bere na vědomí jmenování krizového štábu ve složení Milan Musil, Martin Pospíšil, 
Jana Sedláková, Ondřej Ševčík, Petr Varga. 
 


