Rada obce na svých jednáních mimo jiné projednala:































vzala na vědomí informace starosty o probíhající výstavbě a neschválila opravy soukromých
vchodů a vjezdů za finanční prostředky obce,
vzala na vědomí informace starosty týkající se nového majitele prostorů po bývalém skladu
živic v Senici, informace a žádost o pořízení automobilu pana L. Bořila, informace starosty o
uzavírce železničních přejezdů na trati Litovel – Senice, informace ředitelky školy o
uzavření školní družiny v době podzimních prázdnin,
souhlasila s umístěním plakátů u příležitosti výstavy Stavotech a veletrhu Moderní žena,
schválila Smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu mezi obcí Senice na Hané a
společností INSTA CZ s. r. o.,
schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Senice na Hané a společností RWE
GasNet, s. r. o.,
schválila Smlouvu o výpůjčce mezi obcí Senice na Hané a ČR – Hasičským záchranným
sborem Olomouckého kraje,
schválila zpracování projektové dokumentace na akci „Komunikace Zahradní ulice“
společností ATEDOS Olomouc, s. r. o., za nabídnutou cenu 129.000 Kč bez DPH,
souhlasila s částečnou uzavírkou silnice II/449 ul. Jos. Vodičky a III/44815 nám Míru v obci
Senice na Hané v termínu od 13. - 26. 10. 2014,
schválila Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu mezi obcí Senice na Hané a
Českou republikou – Katastrálním řadem pro Olomoucký kraj,
souhlasila s vybudováním sjezdu z parcely č. 1104/17 na parcelu č. 1104/18 v k. ú. Senice
na Hané pro stavebníky xxx a se stavbou přípojek vody a kanalizace a jejich umístění na
pozemcích obce
schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí,
schválila Dohody o provedení práce se členy jednotky SDH,
schválila Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti a smlouvu o postoupení smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti mezi obcí Senice na Hané a spol. ARRIVA MORAVA a. s.,
schválila smlouvu o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti BOZP se společností
Extéria, s. r. o.,
schválila ukončení mandátní smlouvy o poskytnutí právní pomoci s JUDr. Čestmírem
Viktorjeníkem,
souhlasila se záměrem stavby „Přípojka vody Odrlice č. p. 36“ stavebníků xxx,
schválila stanovení osobního příplatku a příplatku za vedení pro ředitelku základní školy a
ředitelku mateřské školy,
souhlasila s částečnou uzavírkou silnice III/44815 ul. Zákostelí v obci Senice na Hané
v termínu od 10. do 30. 11. 2014,
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka k RD č. p. 93 v Cakově“ stavebníků
xxx. Dále souhlasí s umístěním vodovodní přípojky v pozemcích obce parc. č. 1593 a 1594
v k. ú. Cakov,
schválila pojistnou smlouvu na vozidlo CAS 32 – Tatra 815 u společnosti Česká pojišťovna,
a.s.,
souhlasila se zřízením přípojky NN na parcele č. 1139/1 na akci „Senice na Hané RD Tobiáš
– NNk“,
souhlasila s posunutím podpěrného bodu č. 208 na parc. č. 1302 v k. ú. Senice na Hané
pro spol. ELPREMONT elektromontáže s. r. o., o cca 4-5 m blíže k sloupu č. 207, mimo
plánovaný vjezd do firmy GOPAK,
schválila smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě mezi obcí Senice na Hané a spol.
Techem,
schválila nabídku na divadelní představení ochotnického spolku z Loštic za cenu do 5 000
Kč,
projednala a schválila program jednání zastupitelstva.

V Senici na Hané, 24. 11. 2014
Ing. Michal Tichý,v. r.

