Rada obce na svých jednáních mimo jiné projednala:

































vzala na vědomí informace ředitelky mateřské školy v Senici na Hané o čerpání dovolené,
informace koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, zápis
Komise sociální a zdravotní ze dne 15.5.2014, stížnost p. xxx na chování starosty a uložila
starostovi informovat stěžovatele o výsledku projednání jeho stížnosti, informace starosty o
nutnosti odstranění smrků před č. p. 304
souhlasila s pokračováním v administraci projektu Energetická opatření - stavební úpravy
zdravotního střediska a nesouhlasila s pokračováním v administraci projektu Revitalizace
ZŠ v Senici na Hané v rámci dotačního programu MŽP Zelená úsporám
souhlasila se stavbou „Přístavba výrobního prostoru fa GOPAK“ stavebníka společnosti
Gopak spol. s r. o., Senice na Hané, Vodní 414
schválila hromadný průjezd motocyklů obcí Senice na Hané po silnici II/449 dne
20.04.2014
schválila poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč Společnosti přátel vesnice a malého města na
vydání Hanáckého kalendáře 2015
schválila nabídku na dotační poradenství při realizaci projektu financovaného z ROP Střední
Morava na akci „Výstavba chodníků a parkovacích stání podél silnice II/449 v Senici na
Hané“ od společnosti GHC regio s. r. o., Olomouc, Sokolská 541/30, IČ 277 907 97 – za
cenu 55 000 Kč bez DPH
souhlasila s návrhem geometrického plánu na rozdělení pozemku ČD parc. č. 1244/1 v k.
ú. Senice na Hané
schválila na základě § 123 odst. 3 ZP zařazení xxx do 13. platové třídy a současně
stanovila její osobní příplatek a příplatek za vedení.
souhlasila s vybudováním sjezdu z parcely č. 1139/1 na parcelu č. 1142/6 v k. ú. Senice na
Hané, s napojením na kanalizaci a s umístěním kanalizační přípojky v pozemku parc. č.
1142/6 pro stavebníka xxx, Senice na Hané 41
schválila příspěvek na podporu charitativní akce, kterou pořádá Fond pro opuštěné a
handicapované děti, Mořkov, Za Sušárnou 391, IČ 270 191 95, ve výši 1 000 Kč
schválila návrhy smluv o dílo a obchodních podmínek k výběrovému řízení II/449 Senice na
Hané průtah na části hrazené z prostředků obce Senice na Hané (chodníky a parkovací
stání a dešťová kanalizace)
schválila záměr prodat části pozemku parc. č. 628/1 v k. ú. Cakov o výměrách 150 m2 a
130 m2 dle přiloženého náčrtu
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka k RD č. p. 41 v Senici na Hané“
stavebníka xxx, Senice na Hané 41, a jejím umístěním na pozemku obce parc. č. 1142/4,
1142/3 ve vlastnictví obce a 57/2 ve vlastnictví stavebníka – všechny pozemky v k. ú.
Senice na Hané
schválila přidělení bytu na č. p. 67 pxxx, Senice na Hané 43, na dobu do 31.12.2014
souhlasila s napojením na splaškovou kanalizaci a s umístěním kanalizační a vodovodní
přípojky do pozemků parc. č. 1104/18 a 1138/5 v k. ú. Senice na Hané pro stavebníka xxx
souhlasila s částečnou uzavírkou silnice III/44815 v ul. Nádražní v Senici na Hané
schválila nabídku společnosti Skala Pavel Skála, Světlá Hora 419, IČ 413 784 82, na opravu
komunikace ul. Polní, na částku 200 Kč/m2
schválila odměnu ředitelce Základní školy v Senici na Hané Mgr. Kateřině Pruckové a
ředitelce Mateřské školy paní Janě Gruntové
schválila zakoupení mulčovače na malotraktor MT8 za cenu do 43 000 Kč bez DPH
neschválila prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 22/2,3,4,5,6 v k. ú. Odrlice
p. xxx, Odrlice 7
souhlasila s návrhem ukončení nájemní smlouvy s xxx, doporučuje ukončení nájmu k datu
30.06.2014
schválila vítěze výběrového řízení na realizaci projektu „S radostí a bezstarostně“ pana
Petra Možíše, Velká Bystřice, Na Svobodě 456, IČ 487 758 78, za cenu 604 406 Kč včetně
DPH
schválila poskytnutí finančního příspěvku společnosti Jitro Olomouc, o. p. s., Olomouc,
Mozartova 43, IČ 293 936 47, ve výši 2 000 Kč
neschválila poskytnutí finančního příspěvku fondu RAFAEL DĚTEM, nadační fond, Praha,
Nádražní 344/23
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu č. p.









26“ v Odrlicích stavebníků pxxx, Odrlice 37, a p. xxx, Odrlice 38
souhlasila s akcí „Senice na Hané, Vrzala, Obec-přeložka NNv (IZ-12-8000411)“, se
změnou napojení elektřiny domu č. p. 7, se vstupem na pozemky parc. č. 88/2, 143/2,
1150/2, 1152/3, 1152/4, 1152/6, 1150/3, 1208, 1346 a st. č. 176 – všechny v k. ú. Senice
na Hané a schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Senice na Hané, Vrzala Obec-přeložka NNv;
IZ-12-8000411/SOBS14, mezi obcí Senice na Hané a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín,
Teplická 874/8,IČ 247 290 35, kterou zastupuje společnost SB projekt, s. r. o., Hodonín,
Kasárenská 4063/4, IČ 277 674 42
schválila Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 2103/2014 mezi obcí Senice na Hané a p. xxx,
Olomouc-Slavonín, Kyselovská 475/117,IČ 661 867 31
schválila Servisní smlouvu č. 011/2014 mezi obcí Senice na Hané a společností
EuroArmatúry, s. r. o., organizační složka, Vestec, Nad Jezerem 581, IČ 246 884 87
schválila poskytnutí finančního příspěvku na poskytování služeb ve výši 2 000 Kč pro
Střední školu a Základní školu DC 90, s. r. o., Nedbalova 36, Olomouc-Topolany, IČ 253 854
61
projednala a schválila program jednání zastupitelstva

V Senici na Hané, 10. 6. 2014
Ing. Michal Tichý,v. r.

