
Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 18.1.2010

Přítomni: Jiří Blažek, Růžena Čejková, , Jitka Chudá, Bohuslav Pecina, Vladimír Špitt

Rada obce schvaluje:

Pořádání veřejné hudební produkce "Svatohubertský ples" dne 6.2.2010 v 19.30 hod.-
02.00 hod. , vstupné 70,- Kč hudba GAMA
Dodatek č.1 nájemní smlouvy ze dne 6.10.2009 na nebytové prostory čp.157 Paseka-
Sanatorium - JONAP Píšek, Paseka 230, 783 97
Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově zdr.střediska čp.18
s občanským sdružením Zvoneček IČ 22835393,DIČ CZ 22835393, předsedkyně
Mgr.Taťána Š1ešková s platností od 1.1.2010 - 31.12.2015 s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
Na základě žádosti čj.28 VEPASPOL Olomouc a.s. a žádosti čj.29 společnosti
VEPAODBYT s.r.o. Paseka ,rada obce souhlasí se záměrem zřízení fotovoltaické
elektrárny o výkonu 30 kW uvnitř hospodářství společnosti VEPASPOL Olomouc s.r.o. v
Pasece
Na základě žádosti pana K.Šťastného, bytem Nešverova 1, 772 00 Olomouc, rada obce
souhlasí s umístěním fotovoltaických článků na střechách hospodářských budov na
pozemku p.č.2608/2 - zamýš1ené stavby dosud nerealizované
Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory cukrářské výrobny čp.86 s paní
Žmolíkovou a to s platností od 1.2.2010 - Rada obce trvá na úhradě dlužného nájemného
Na základě žádosti čj .17 ZŠ D1.Loučka příspěvek na 1yžařský kurz, kterého se zúčastní 6
žáků z Paseky, a to v celkové výši 1200,- Kč (200,-Kč/žák)

Rada obce bere na vědomí:

Rozbor hospodaření obce Paseka za rok 2009
Žádost Mgr.Š1eškové - předsedkyně Občanského sdružení Zvoneček - Paseka o změny
nájemní smlouvy na nebytové prostory čp.18 uzavřené dne 13.9.2008
Žádost Mgr.Šleškové o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2010 na provoz
Občanského sdružení Zvoneček - Paseka, ze dne 6.1.2010
Žádost RNDr.Gottwa1dové o poskytnutí dotace Sportu pro všechny Paseka, ze dne
13.1.2010
Žádost MUDr. Bo1ardové o opravu skautské klubovny, ze dne 9.12.2009
Žádost čj.8 ze dne 7.1.2010 paní Žmo1íkové - cukrářská výrobna Paseka o snížení
nájemného na dobu 3 měsíců
Připomínky k jízdním řádům Veo1ia Transport
Žádost ředitelky OLÚ Paseka o sponzorský dar na zakoupení inventáře do centrální
jídelny OLÚ
Informace místostarostky obce paní Čejkové kjednání MAS v Medlově - dotace pro
obce a podnikatele
Informace o organizačním zajištění obecního plesu dne 29.1.2010

Rada obce ukládá:

Uzavřít dodatek č.2 nájemní smlouvy Č. 72/NÁJ. - 2003 -2 ze dne 5.6.2004 na obecní
pozemky v k.ú. Karlov u Paseky, uzavřenou s panem Josefem Tuškou, bytem Karlov
če.081

Odpovídá: Jiří Blažek, starosta obce OBFC P\SEKA
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Jiří Blažek ->~~
starosta obce V Pasece dne 18.1.2010, zapsala: Čejková Růžena


