Rada obce na svých jednáních mimo jiné projednala:

-

-

-

-

schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvám o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi
obcí Senice na Hané a nájemci v budově zdravotního střediska,
souhlasila s dočasným uskladněním nábytku v budově školy v Odrlicích, s
hromadným průjezdem motocyklů obcí Senice na Hané dne 18. 10. 2015, se
záměrem stavby „Zídka s vjezdovou bránou a brankou, zřízení vjezdu“ v Senici na
Hané pro stavebníka xxx,
souhlasila s odstraněním smrku u trafostanice v ul. Zahradní,
schválila dodatek k pojistné smlouvě č. 56431435-14 mezi obcí Senice na Hané a
Českou pojišťovnou, a. s.,
souhlasila s objízdnou trasou při uzavírce silnice II/635 v Litovli pro spol. Sekne,
s. r. o., se záměrem stavby „Vodovodní a plynovodní přípojka k objektu č. p. 15 v
Odrlicích“ stavebníka xxx Odrlice, jejich umístěním na pozemcích obce a vydáním
územního souhlasu na danou stavbu,
souhlasila se stavbou „Vodovodní přípojka k RD č. p. 60 v Odrlicích“ k rodinnému
domu č. p. 60 v Odrlicích stavebníka p. xxx a vydáním územního souhlasu na
danou stavbu,
schválila Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Senice na Hané a
Zemědělským družstvem Senice na Hané týkající se zateplení ubytovny,
vzala na vědomí stížnost nespokojených občanů na obtěžování hlukem,
schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo k projektu Senice
na Hané - Revitalizace veřejného prostranství mezi obcí Senice na Hané a
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava,
schválila přijetí dotací včetně smluv od Olomouckého kraje na úhradu výdajů na
odbornou přípravu a na úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH ve
výši 25.035 Kč a 2.990 Kč a na hospodaření v lesích ve výši 18.058 Kč,
vzala na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 30. 09. 2015
a zápis Komise sociální a zdravotní a schválila přidělení bytů dle návrhu Komise
sociální zdravotní
revokovala usnesení UR/25/2015/14 ze dne 31. 08. 2015 a následně schválila
záměr bezplatného zapůjčení nemovitostí pro ZŠ Senice na Hané,
schválila ukončení servisní smlouvy se společností Atlas consulting, s. r. o.,
schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor se ZUŠ Litovel,
souhlasila s umístěním plakátů pro společnost Omnis Olomouc,
bere na vědomí informace ředitelky ZŠ a ohlášení průzkumného vrtu společností
BauGeo, s. r. o.
schválila odměnu ředitelce Základní školy v Senici na Hané
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka a přípojka splaškové
kanalizace k RD č. p. 78 v Senici na Hané“ pro stavebníka p. Josefa Kvapilíka a
s uložením přípojek trvale v pozemcích 1152/4 a 1152/7 ve vlastnictví obce,
schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Senice na Hané a
společností RWE GasNet, s. r. o. po realizaci plynovodní přípojky p. Brzobohatého,
schválila Nařízení obce Senice na Hané č. 2, kterým se vydává Tržní řád,
schválila rozpočtové změny č. 7 a 8,
schválila nabídku společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., na poskytování
telefonních služeb,
schválila podání žádostí o dotace do Programu obnovy a rozvoje venkova MMR a
uložila starostovi podepsat smlouvy o dílo se společností Timoris Projekt, a. s.,
Olomouc,
souhlasila s umístěním trvalého dopravního značení po realizaci stavby „Senice na
Hané, parkoviště nám. Míru“,
schválila Smlouvu o udělení souhlasu k pokračování pozemkové úpravy v katastru
Odrlic,

-

souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka k RD č. p. 179 v Senici na
Hané“ pro stavebníka p. xxx a s uložením přípojky trvale v pozemku 1161 ve
vlastnictví obce,
vzala na vědomí ohlášení průzkumného vrtu společností AZ studny, s. r. o.,
souhlasila se záměrem rekonstrukce regulační stanice plynu pro stavebníka RWE
GasNet, s. r. o. a schválila Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na tuto akci,
vzala na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly na obci,
schválila Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
spol. RWE GasNet, s. r. o.
schválila Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě kupní p.
xxxx,
schválila pořádání divadelního představení Osvětové besedy z Velké Bystřice za
cenu do 5 000 Kč,
neschválila nabídku na poskytování právních služeb obci společností Advokátní
kancelář Ritter-Šťastný,
schválila ředitelce MŠ paní Janě Gruntové osobní příplatek, příplatek za vedení a
odměnu a ředitelce ZŠ paní Mgr. Kateřině Pruckové příplatek za vedení s účinností
od 1. 11. 2015.
schválila záměr změnit nájemní smlouvy č. 755/2002-4 a 3269/2004-2 ze dne 23.
12. 2013 mezi obcí Senice na Hané a ZD Senice na Hané,
schválila Příkazní smlouvu mezi Obcí Senice na Hané a spol. GHC regio s. r. o.,
souhlasila se záměrem stavby „Vodovodní přípojka k novostavbě rodinného domu,
na parc. č. 1139/1 v Senici na Hané“ pro stavebníka xxx, Senice na Hané xx,
souhlasila s pořádáním tanečního večeru pro mládež dne 11. 12. 2015 pro TJ
Sokol Odrlice,
schválila nákup nádobí pro potřeby KD v Senici na Hané,
projednala a schválila program jednání zastupitelstva.

V Senici na Hané, 30.11.2015
Ing. Michal Tichý, v. r.

