
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
konaného dne 27.07.2020 

 
Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/18/2020 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
2/18/2020 určuje ověřovateli zápisu osmnáctého zasedání pana Milana Musila a pana Antonína Zouhara a 
zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3/18/2020 schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Senetářov č. 3/2020, o nočním klidu, která tvoří přílohu 
č. 2 tohoto zápisu 
4/18/2020 schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu 
5/18/2020 schvaluje výkup pozemku parc. č. 1130 v k.ú. Senetářov o výměře 1230 m2 za cenu 400,- Kč/m2 
od p
6/18/2020 zplnomocňuje starostku obce starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu kupní smlouvy na výkup 
pozemku parc.č. 1130 v k.ú. Senetářov s prodávající 3 
7/18/2020 schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku parc.č. 126/10 v k.ú. Senetářov 
8/18/2020 schvaluje prodejní cenu pozemku parc.č. 126/10 v k.ú. Senetářov ve výši 50,- Kč/m2 
9/18/2020 předběžně souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Senetářov, a to za č.p. 30, 165, 
84, 31, 29, 28, 77, 48 a 27 s tím, že geometrický plán a veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující 
na své náklady 
10/18/2020 schvaluje prodejní cenu za část pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Senetářov za č.p. 30, 165, 84, 31, 
29, 28, 77, 48 a 27 ve výši 50,- Kč/m2 
11/18/2020 ruší usnesení č. 9/18/2020 ze dne 27.07.2020 
12/18/2020 ruší usnesení č. 10/18/2020 ze dne 27.07.2020 
13/18/2020 schvaluje vyloučení z hlasování pana Antonína Zouhara o prodeji části pozemku parc.č. 716/1 
v k.ú. Senetářov 
14/18/ předběžně souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Senetářov, a to za č.p. 30, 165, 84, 
31, 29, 28, 77, 48 a 27 s tím, že geometrický plán a veškeré náklady s prodejem spojené uhradí kupující na 
své náklady 
15/18/2020 schvaluje prodejní cenu za část pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Senetářov za č.p. 30, 165, 84, 31, 
29, 28, 77, 48 a 27 ve výši 50,- Kč/m2. 
 
 


