Rada obce na svých jednáních mimo jiné projednala:
































vzala na vědomí informace starosty o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o změně
ochranného pásma vod II. stupně prameniště Senice na Hané, informace p. Aleny
Polcarové o soudním sporu, odpověď Povodí Morava s. p., informace starosty o akceptaci
žádosti o dotace na podporu separace biologicky rozložitelného odpadu v obci, informaci o
termínu konání sběrové soboty, zprávu České školní inspekce, informace ředitelky MŠ o
čerpání dovolené, zprávu Policie ČR o situaci v oblasti veřejného pořádku za rok 2013,
zápis komise sociální a zdravotní ze dne 22.1.2014
schválila smlouvu o dílo mezi obcí Senice na Hané a Ing. Lindou Smítalovou, IČ 742 763 61
na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Zklidnění dopravy –
ulice Vodní“ za cenu 30 tisíc Kč bez DPH
schválila Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012056-09 se společností
ARRIVA MORAVA a.s., IČ 258 274 05
schválila zpracování dotačního poradenství při realizaci projektu „Revitalizace veřejného
prostranství – u školky“ společností GHC Regio s.r.o. Olomouc, IČ 277 90 797
schválila Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
obcí Senice na Hané a Olomouckým krajem IČ 606 094 60 zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje, IČ 709 603 99, týkající se akce „ Výstavba chodníků a parkovacích
stání podél silnice II/449 v Senici na Hané“
schválila nájemní smlouvy č. 3269/2004-2, 405/2002-3, 3108/2004-4, 1256/2002-5,
1255/2002-4, 755/2002-4, 3277/2004-2 a 699/2002-2 mezi obcí Senice na Hané a
Zemědělským družstvem Senice na Hané, IČ 00147 648
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD na
pozemku parc. č. 331 v k. ú. Senice na Hané“ pro stavebníka p. Zdeňka Bednáře, bytem
Gen. Svobody 1206, 78391 Uničov
schválila odměnu pro ředitelku Základní školy v Senici na Hané xxx
na základě pověření zastupitelstva obce ze dne 11.12.2013 schválila rozpočtové změny č. 6
ke dni 31.12.2013
schválila poskytnutí finančních darů na poskytování služeb ve výši 2 000 Kč Domu seniorů
František Náměšť na Hané, příspěvková organizace, Náměšť na Hané, Komenského 291, IČ
750 043 81 a Domovu důchodců Červenka, příspěvková organizace, Nádražní 105, IČ
750 044 02
neschválila zakoupení vlajky Tibetu
schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování prodeje č. 066/11 mezi obcí Senice na
Hané a Hanáckou realitní kanceláří spol. s r. o., Olomouc, Riegrova 6, IČ 166 262 31
schválila pořízení 3 elektronických čipů, prostřednictvím kterých bude nakupována nafta
v areálu ZD Senice na Hané
schválila nákup polohovací postele pro potřeby p. xxx, nar. 1934, trvale bytem Senice na
Hané 170
schválila účast obce, základní a mateřské školy v aukci na dodavatele elektrické energie a
plynu pořádané společností Energie pod kontrolou, o.p.s., a schvaluje Smlouvu o
energetickém poradentství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a plynu se společností Energie pod kontrolou, o.p.s.
schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IP – 12-8012747/1 mezi
obcí Senice na Hané a společností ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou společností Emontas,
s. r. o., se sídlem Olomouc, Jiráskova 1273/7A 258 835 51
schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-128002129 mezi obcí Senice na Hané a společností ČEZ zastoupenou společností ELMO-SA,
spol. s r. o., Olomouc, Pavlovická 47/1, IČ 479 770 01, za finanční náhradu ve výši 5 000
Kč a smlouvu č. EP-12-8002129 za finanční náhradu 1000 Kč
schválila Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob na odpad mezi obcí Senice na Hané a
Technickými službami města Olomouce, a. s., Olomouc, Zamenhofova 783/34, IČ 258 266
03
vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy v Senici na Hané za rok
2013 a schválila účetní závěrku MŠ za rok 2013 k rozvahovému dni 31.12.2013 a
hospodářský výsledek Mateřské školy v Senici na Hané za rok 2013 ve výši 4 257,85 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu
vzala na vědomí Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Senice na Hané za rok 2013












a schválila účetní závěrku ZŠ za rok 2013 k rozvahovému dni 31.12.2013 a hospodářský
výsledek Základní školy v Senici na Hané za rok 2013 ve výši 225 552,02 Kč a jeho
převedení do rezervního fondu
schválila zakoupení nové verze programu Mysis na cenu 8 160 Kč bez DPH
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozu internetové prezentace a poskytování dalších
webhostingových služeb ze dne 11.6.2013 mezi obcí Senice na Hané a společností Galileo
Corporation, s. r. o., Chomutov, Březenecká 4808, IČ 254 487 14
schválila příspěvek na akce spojené s výročím železniční trati Litovel - Senice pro město
Litovel ve výši 3 000 Kč
schválila zadávací podmínky výběrového řízení na akci „II/449 Senice - průtah“
schválila přijetí příspěvku ve výši 24 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění
akceschopnosti jednotek SDH, spolufinancování z rozpočtu obce Senice na Hané minimálně
ve výši 36 000 Kč a Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Senice na Hané a
Olomouckým krajem, Olomouc, Jeremenkova 40 a, IČ 606 094 60, na úhradu výdajů na
zajištění akceschopnosti jednotek SDH obcí ve výši 24 000 Kč
schválila podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na projekt „S radostí
a bezstarostně“ a Smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Senice na Hané a společností
Timoris Projekt, a. s., Olomouc, Holická 1173/49 a, IČ 278 260 40
projednala a schválila program jednání zastupitelstva

V Senici na Hané, 4.3.2014
Ing. Michal Tichý,v.r.

