Rada obce na svých jednáních mimo jiné projednala:
































vzala na vědomí informace ředitelek mateřské i základní školy v Senici na Hané o čerpání
dovolené, zápis Komise pro životní prostředí, oznámení p. xxxx, Zvole 258, o ukončení
činnosti firmy, Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Mateřské škole v Senici na
Hané, ohlášení provedení průzkumného vrtu na pozemku parc. č. 120 v k. ú. Odrlice,
informace starosty o svozu nebezpečného a objemného odpadu a termínu sbírky pro
Diakonii Broumov
souhlasila se záměrem opravy balkonu RD č. p. 51 pro stavebníka p. xxx, Senice na Hané
51
schválila Servisní smlouvu č. 6140106 mezi obcí Senice na Hané a společností Schindler CZ
a. s., Praha 5, Řevnická 170/4, IČ 271 270 10
souhlasila s částečnými i trvalou uzavírkou silnic III/44815 a II/449 v souvislosti s pracemi
na opravě komunikace v obci
souhlasila s úpravou prostoru staré ČOV
souhlasila s pokračováním řízení ve věci sp. zn. V-1413/2009-805 ve věci směny pozemků
s paní xxx
schválila Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8008537/VB/1, IP-128014035/003, IV-12-8007480/001/003 mezi obcí Senice na Hané a společností ČEZ
schválila smlouvu č. Z_S14_12_8120044250 mezi obcí Senice na Hané a společností ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín, Teplická 874/8, IČ 247 290 35, o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie, náklady na tuto realizaci činí 495 885 Kč
bez DPH
souhlasila s odstraněním stavby stodoly na pozemku parc. č. st. 67-zast. pl. pro
stavebníka p xxx, Senice na Hané 64
souhlasila s udělením licence k provozování veřejné linkové vnitrostátní osobní dopravy pro
dopravce ARRIVA MORAVA, a. s., IČ 258 27 405, pro linku 890834 Litovel – Slatinice –
Prostějov
schválila firmu Ing. Jaroslav Rakušan, projektová kancelář vodohospodářských staveb,
Brno, Pechova 3, jako autorský dozor na stavbu „II/449, Senice na Hané, průtah – dešťová
kanalizace“.
trvá na nepronajmutí (nepropachtování) pozemků parc. č. 22/2, 3, 4, 5, 6 v Odrlicích
neschválila pronájem pozemku parc. č. 185/2 p. xxx, Cakov 34
schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-8009899 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 8 000 Kč bez DPH
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka k RD č. p. 6“ v Senici na Hané
stavebníků manž. xxx, Senice na Hané 6
schválila vítěze výběrového řízení TDS: „II/449 Senice – průtah“; „II/449 Senice – průtah –
dešťová kanalizace“ a „Výstavba chodníků a parkovacích stání podél silnice II/449 v Senici
na Hané“ společnost SAFETY PRO s. r. o., s celkovou nabídnutou cenou 213 734,40 Kč
včetně DPH (z toho „II/449 Senice – průtah – dešťová kanalizace“ - 41 817,60 Kč včetně
DPH a „Výstavba chodníků a parkovacích stání podél silnice II/449 v Senici na Hané“ - 41
817,60 Kč včetně DPH)
schválila prodej nepotřebné dlažby za částku 2 Kč za kus a 3 ks rozbitých panelů za cenu
1000 Kč
souhlasila se záměrem stavby „Splašková kanalizační přípojka k pozemku parc. č. 360/9
v Senici na Hané“ stavebníka p. xxx, Senice na Hané 9
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní a splašková kanalizační přípojka k RD č. p. 151
v Senici na Hané“ stavebníka p. xxxx, Senice na Hané 151
schválila Smlouvu nájmu věcí movitých a o výpůjčce „Obec Senice na Hané – vánoční
výzdoba“ mezi obcí Senice na Hané a společností Blanchere-Illumination CZ s. r. o.
Otrokovice, Hložkova 1882, IČ 021 847 70, na dobu do 06.01.2018
schválila zakoupení 1 ks stroje VARI IV GLOBAL s vozíkem ANV-400
schválila Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Senice na Hané a stavebníkem p. xxx,
Senice na Hané 41
schválila předláždění vjezdů na obecních pozemcích společností STRABAG, a. s.
schválila dotaci Mikroregionu Litovelsko na pořádání hodových oslav ve výši 11 000 Kč
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souhlasila s realizací osvětlení v ul. Nádražní
souhlasila s realizací výběrového řízení na projekt „Energetická opatření - stavební úpravy
zdravotního střediska“
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0218/OKP mezi obcí
Senice na Hané a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova
1211/40b, Olomouc, IČ 750 849 11
schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21831 mezi obcí Senice na Hané a společností
Provádění staveb a. s., Olomouc, tř. Kosmonautů 989/8, IČ 253 385 51
schválila vítěze výběrového řízení pro zakázku „Separace biologicky rozložitelného odpadu
v Senici na Hané – štěpkovač“ společnost Laski, s. r. o., Blíšťka 263/16, Smržice, PSČ 798
17, IČ 454 795 93 za cenu 301 169 Kč vč. DPH
schválila vítěze výběrového řízení pro zakázku „Separace biologicky rozložitelného odpadu
v Senici na Hané – kontejnery“ společnost HAGEMANN, a. s, Hradní 27/37, Ostrava, IČ
268 269 25 za cenu 248 631 Kč vč. DPH
vzala na vědomí informace starosty o probíhajících pracech v ulicích prap. Fr. Vrzala a
Žižkov a souhlasila se zhotovením splaškové kanalizační přípojky k základní škole,
přeložením NN u domu paní Slezákové do země a s úpravou prostoru před č. p. 15.
uložila starostovi vypracovat návrhy nových nájemních smluv v budově zdravotního
střediska dle dohody s MUDr. Martínkem a paní Novotnou
schválila vystoupení p. Vojtěcha Vrtka dne 15.11.2014 za cenu 5 000 Kč
schválila Směrnici č. 1/2014 pro používání a provoz motorového vozidla v majetku obce
Senice na Hané
souhlasila s vybudováním vjezdů k nemovitostem č. p. 8, 9 a 10 v Senici na Hané na
náklady vlastníků nemovitostí
schválila zaplacení hudby při oslavách otevření hasičské zbrojnice v ceně do 16.000 Kč
schválila zakoupení nábytku do hasičské zbrojnice za cenu 50.000 Kč a poskytnutí odměn
pro pracující členy SDH Senice na Hané v úhrnné výši 50.000 Kč
schválila umístění zábradlí na roh před prodejnu Alfa a na chodník vedle Mikiskového
souhlasila s dočasným ponecháním skříněk na noviny a skříně na pečivo na panelu vedle
nové zámkové dlažby do doby provedení úprav
vzala na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 10. 9. 2014 a schválila
přidělení bytu a prodloužení nájmů dle doporučení Komise sociální a zdravotní, pokud si
současní nájemníci o prodloužení smlouvy požádají a neschválila prodloužení nájmu bytu p.
xxx
schválila Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 12. 2005 mezi obcí ZD Haňovice, IČ
001 473 46
souhlasila s uzavírkou silnice II/449 ul. Žižkov v obci Senice na Hané v termínu od 22.09.
do 26.11.2014
souhlasila s vybudováním přístřešku na auto na zahradě parc. č. 185/2 v k. ú. Senice na
Hané pro stavebníka p xxx
souhlasila s uspořádáním výstavy drobného zvířectva pro Základní organizaci ČSCH v
termínu od 20.-21.09.2014 v areálu za kulturním domem v Senici na Hané
schválila Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 5. 9. 2014 se společností Hagemann, a. s.
schválila umístění trvalého dopravního značení na místních komunikacích na nám. Míru a
v ul. Sokolská, prap. Fr. Vrzala a Žižkov
souhlasila s oplocením pozemku parc. č. 87/3 v k. ú. Senice na Hané dle žádosti manželů
Hany a Jana Schollerových, Senice na Hané 376
souhlasila s Povodňovým plánem staveniště po dobu stavby: „II/449 Senice-průtah“, který
vypracovala společnost TPA ČR, s. r. o., České Budějovice, Vrbenská 31
schválila Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby č. 1012056-09 uzavřené dne
13.01.2009 včetně dodatku č.1 mezi obcí a společností ARRIVA MORAVA, a.s.,IČ258274 05
schválila poskytnutí finančního příspěvku na provoz ve výši 2 000 Kč pro Hospic na Svatém
Kopečku, IČ 736 346 71
souhlasila s vybudováním přístřešku na auto na zahradě parc. č. 18/2 v k. ú. Cakov pro
manž. xxx, Cakov 11
projednala a schválila program jednání zastupitelstva
Senici na Hané, 16. 9. 2014
Ing. Michal Tichý,v. r.

