Rada obce na svých jednáních mimo jiné projednala:























vzala na vědomí ohlášení průzkumného vrtu společností BauGeo, s. r. o., žádost ing.
Tobiáše a ing. Kvapilíka týkající se pořizování změny územního plánu v Senici na Hané,
konkrétně pozemku parc. č. 550 v k. ú. Odrlice,
zvolila Kulturní komisi ve složení Mgr. Dominika Doláková – předsedkyně, Jana Osyková,
Hana Růžičková, Mgr. Jana Barabášová, Petr Halíř, Pavel Ambroz, Markéta Dutszáková a
Pavla Valouchová a Komisi pro životní prostředí ve složení předseda Miloslav Mikiska,
členové Miloslav Hynek, Zdeněk Koleňák, Ladislav Poledník, Jaromír Chromý.
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka k RD č. p. 6 v Senici na Hané“
stavebníka p. xxx. Dále souhlasí s umístěním vodovodní přípojky v pozemku obce parc. č.
1346 v k. ú. Senice na Hané.
schválila příspěvek na akci Blesk - Braňák ve výši 3 000 Kč
schválila pojistnou smlouvu č. 56431435-14 mezi obcí Senice na Hané a společností Česká
pojišťovna, a. s., Praha, Spálená 75/16, IČ 452 729 56.
schválila záměr pronajmout nebytové prostory v budově zdravotního střediska:
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
1. nadzemním podlaží, které se skládají z výdejny léků, chodby, místnosti na ředění
léčiv a příjmu dodávek o celkové ploše 54,32 m2 a poměrné části společných prostor o
rozloze 5,07 m2.
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
1. nadzemním podlaží, které se skládají z ordinace, čekárny, šatny, WC a sprchy o
celkové ploše 95,10 m2 a poměrné části společných prostor o rozloze 31,80 m2.
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
2. nadzemním podlaží, které se skládají z ordinace s přilehlými místnostmi, čekárny a
skladu o celkové ploše 82,34 m2 a poměrné části společných prostor o rozloze 30,61
m2.
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
2. nadzemním podlaží, které se skládají z ordinace a čekárny o celkové ploše 50,29 m2
a poměrné části společných prostor o rozloze 18,69 m2.
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
2. nadzemním podlaží, které se skládají z laboratoře včetně sprchy o celkové ploše
30,53 m2 a poměrné části společných prostor o rozloze 11,35 m2.
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
1. nadzemním podlaží, které se skládají z pracovny včetně WC o celkové ploše 9,28 m2
a poměrné části společných prostor o rozloze 3,10 m2.
 část nebytových prostor v budově zdravotního střediska Senice na Hané, Kout č. p. 26 v
2. nadzemním podlaží, které se skládají z ordinace s přilehlými místnostmi a čekárny o
celkové ploše 61,15 m2 a poměrné části společných prostor o rozloze 22,73 m2.
vypsala výběrové řízení na provádění pěstebních činností v lesních porostech ve vlastnictví
obce Senice na Hané
schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8008449/VB/1, Senice
na Hané, Polní, Halířová – nové NNk mezi obcí Senice na Hané a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín, Teplická 874/8, IČ 247 290 35, zastoupené společností ELLPREMONT elektromontáže
s. r. o., Velká Bystřice, ČSA 961, IČ 268 718 91, za finanční náhradu ve výši 10 000 Kč bez
DPH.
schválila prodloužení nájemní smlouvy na č. p. 7 panu xxx do 31.12.2015 a schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s paní xxx, a to do 31.12.2016.
schválila žádost do projektu „Přechod z knihovního systému LANius na CLAVIUS v Místní
knihovně Senice na Hané“
souhlasila s uzavřením Mateřské školy v Senici na Hané dne 02.01.2015
schválila odměny pro ředitelku MŠ v Senici na Hané a ředitelku ZŠ v Senici na Hané
schválila Dodatek ke Smlouvě o energetickém poradentství a správě odběrných míst a
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu mezi obcí Senice na
Hané a obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou, IČ 29283272
schválila podání žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR na projekt
„Zklidnění dopravy ulice Vodní“ a schválila k této akci smlouvu o dílo č. 15052-01 mezi obcí
Senice na Hané a společností Timoris Projekt, a.s. , IČ 278 260 40
neschválila poskytnutí daru pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.



projednala a schválila program jednání zastupitelstva

V Senici na Hané, 12. 12. 2014
Ing. Michal Tichý, v. r.

