
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
konaného dne 26.04.2021 

 

Zastupitelstvo obce Senetářov: 
1/26/2021 schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Senetářov 
2/26/2021 určuje ověřovateli zápisu dvacátého šestého zasedání Mgr. Romana Kuběnu a pana Romana Kyjovského a 
zapisovatelkou zápisu paní Magdu Vargovou 
3/26/2021 uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce Senetářov a schvaluje závěrečný účet obce Senetářov za 
rok 2020 bez výhrad 
4/26/2021 schvaluje vyloučení z hlasování o schválení koupi 
pozemku parc.č. 1182/5 v k.ú. Senetářov, orná půda o výměře 5 431 m2 od p  

5/26/2021 schvaluje výkup  pozemku parc.č. 1182/5 v k.ú. Senetářov, orná půda o výměře 5 431 m2 od  
 

6/26/2021 schvaluje výkup  pozemku parc.č. 1187/39 v k.ú. Senetářov, orná půda o výměře 16 837 m2 od  

7/26/2021 schvaluje Smlouvu č.: PR-001030062601/001-SITL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která tvoří 
přílohu č. 2 tohoto zápisu 
8/26/2021 souhlasí s umístěním Z-BOXU napájeného solární energií na části parcely č. 754/21 v k.ú. Senetářov pro výdej 
zásilek. Cena nájemného bude ve výši 1 000,-Kč vč. DPH za rok 
9/26/2021 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho 
provozování se společností ZÁSILKOVNA s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Praha – Libeň, PSČ 190 00 
10/26/2021 schvaluje vyloučení z hlasování o zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Senetářov za nemovitostmi č.p. 30; 165; 84; 31; 29; 28; 77; 48 a 27 
11/26/2021 schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č. 716/1 v k.ú. Senetářov za nemovitostmi č.p. 30; 
165; 84; 31; 29; 28; 77; 48 a 27 
12/26/2021 schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor na parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov budova č.p. 187 o výměře 
27 m2 panem  k datu 30.04.2021 
13/26/2021 schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny na parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov o výměře  
27 m2 v ceně 255,30 Kč/m2/rok + souvisejících služby na dobu neurčitou od 01.05.2021 pro pana  

 
14/26/2021 schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny na parc.č. st. 252 v k.ú. Senetářov o výměře  
40 m2 v ceně 255,30 Kč/m2/rok + souvisejících služby na dobu neurčitou od 01.05.2021 s čtvrtletní úhradou pro pana 

 
15/26/2021 schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor na parc.č. st. 243 v k.ú. Senetářov budova č.p. 180 o výměře 
18 m2 paní k datu 31.05.2021 
16/26/2021 schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu průmyslové zóny v budově č.p. 180 na parc.č. st. parc.č. st. 
243 v k.ú. Senetářov o výměře 18 m2  v ceně 331,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 01.06.2021 pro 

 
17/26/2021 schvaluje společnost HANDL s.r.o., se sídlem Uhřice 10, Nesovice, IČ: 27708047 na zpracování výběrového 
řízení na akci „KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“ s cenovou nabídkou 18 000,- Kč bez DPH 
18/26/2021 zplnomocňuje starostku obce Janu Sedlákovou k podpisu Smlouvy na zpracování  výběrového řízení na akci 
„KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“ se společností HANDL s.r.o., se sídlem Uhřice 10, Nesovice, IČ: 
27708047 
19/26/2021 schvaluje komisi na výběr zhotovitele na akci „KANALIZACE v areálu průmyslové zóny Senetářov“ ve složení 
Martin Pospíšil, Jana Sedláková, Ondřej Ševčík, Petr Varga, Antonín Zouhar, náhradník Milan Musil 
20/26/2021 schvaluje bezúplatný převod automobilu VOLKSWAGEN TRANSPORTER, SPZ 7B61053 z majetku obce 
Senetářov do majetku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Senetářov, se sídlem Senetářov 116, IČ:47884975 
21/26/2021 schvaluje firmu Náš Pasport s.r.o., se sídlem Havlišova 2378/1, Brno – Královo pole, IČ: 01512595 na 
vyhotovení pasportu místních komunikací v obci Senetářov do maximální částky 30 000,- Kč 
22/26/2021 schvaluje výši vstupného do Muzea tradičního bydlení a perleťářství: snížené vstupné (děti do 15 let a senioři 
nad 65 let) 20,- Kč; základní vstupné 40,- Kč a rodinné vstupné (dva dospělí a maximálně tři děti) 100,- Kč s účinností od 
01.06.2021.  

 


