
Usnesení c. 8 ze zasedání Zastupitelstva
obce Paseka konaného dne 25.2.2008

Zastupitels~o obce Paseka schvaluk.;,

1. Rozpocet obce Paseka na rok 2008 dle § zákona c.250/2000 Sb., o rozpoctových
pravidlech územních rozpoctu, ve znení pozdejších predpisu ve výši 18 001 tis. Kc, jak
v príjmech, tak ve výdajích vcetne rozpoctové dotace a príspevku organizacím
- Príjmová cást rozpoctu: 18000001,- Kc
- Výdajová cást rozpoctu: 18000001,- Kc
Návrh rozpoctu obce Paseka na rok 2008 byl vyvešen na Úrední desce Obecního úradu
Paseka od 5.2.2008-20.2.2008

2. Hospodárský výsledek ZŠ Paseka za rok 2007 ve výši 40 231,54 Kc a jeho
prevedení do rezervního fondu ZŠ

3. Hospodárský výsledek MŠ Paseka za rok 2007 ve výši 23310,68 Kc a jeho
prevedení do rezervního fondu MŠ

4. Odpisový plán HIM na rok 2008 pro MŠ Paseka ve výši 8 910,- Kc: mycí stroj

5. Odpisový plán HIM na rok 2008 pro ZŠ Paseka ve výši 14873,- Kc :
prístrešek,vestavený nábytek

6. Uzavrení smlouvy o nájmu c. UZSVM/OOL/4995/2007/00LM mezi Obcí
Pasekou a Úradem pro zastupování státu ve vecech majetkových se sídlem Rašínovo
náb. 42, 128 00 Praha 2, o pronájmu pozemku p.c.2340/2 ostatní plocha v k,ú. Paseka
u Šternberka. Smlouva se uzavírá na dobu urcitou s platllostí od 1.2.2008-29.1.2009.
Rocní nájemné je stanoveno dle znaleckého posudku ve výši 3 234,- Kc. ZO
zplnomocnuje starostu obce k uzavrení této smlouvy o nájmu

7. Prodejní cenu stavebních pozemku parcela c.2755/22, 2755/23, 2755/25, 2755/26,
2755/27,2755/28,2755/30 v obci Paseka a k.ú. Paseka u Štb., urcených k výstavbe
rodinných domu ve výši 200,- Kc / m2

8. Jednotlivá ustanovení kupní smlouvy o prodeji stavebních pozemku parcel c.:
2755/22,2755/23,2755/25,2755/26, 2755/27 ,2755/28,2755/30 v obci a k,ú. Paseka u
Šternberka na výstavbu rodinných domu viz.níže :

- prodávající je výlucným vlastníkem nemovitosti parcely c. , orná puda o
výmere .. ... m2 v obci Paseka, k,ú. Paseka u Šternberka, zapsané na LV c.10001
v katastru nemovitostí u KÚ v Olomouci

- prodávající se zavazuje vlastním nákladem vybudovat k hranici predmetného
pozemku inženýrské síte tj. plynovou prípojku, elektroprípojku, kanalizacní prípojku po
cistící šachtu. Prodávající umožní kupujícímu bezplatné napojení na tyto síte za
dodržení stavebne - technických predpisu. Vodovodní prípojku se vybuduje kupující na
vlastní náklady.



- prodávající prohlašuje, že pozemek je prost práv tretích osob, na prevádeném
pozemku neváznou žádné dluhy, vecná bremena, zástavní práva ani jiné právní
povinnosti, které by nebyly patmy z výpisu z katastru nemovitostí

- kupující se zavazuje uhradit veškeré administrativní náklady spojené s odkoupením
predmetného pozemku ( vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení znaleckého
odhadu, poplatek - kolek na vklad vlastnického práva do KN, overení podpisu na kupní
smlouve)

- kupující se zavazuje uhradit kupní cenu pozemku a veškeré administrativní náklady
pred podpisem kupní smlouvy na úcet Obce Paseka 1801712379/0800

- kupující se zavazuje, že využije stavební parcelu pouze za úcelem výstavby rodinného
domu

- kupující se zavazuje k tomu, že jestliže odstoupí od zámeru výstavby rodinného domu,
je povinen prodat parcelu zpet Obci Paseka za stejnou kupní cenu, jaká je uvedena
v této kupní smlouve

- kupující se zavazuje k tomu , že jestliže nezacne s výstavbou rodinného domu do 24
mesícu od data podpisu kupní smlouvy, je povinen parcelu prodat zpet Obci Paseka za
stejnou kupní cenu, která je uvedena v této kupní smlouve

- kupující se zavazuje, že rodinný dum bude zkolaudován Odborem výstavby, MÚ
Unicov do 6 let od data podpisu kupní smlouvy

- zámer obce prodat uvedený predmetný pozemek byl rádne vyvešen podle § 39 odst.
1 zák.c. 128/2000 Sb. na úrední desce OÚ Paseka a to v dobe od 10.2.2008
25.2.2008.

- úcastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutecné a
svobodné vule a na dukaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy pripojují pod text své
podpisy.

9.
ZO Paseka schvaluje odprodej stavebního pozemku parcela c.2755/22 o výmere 1 311
m2 - kultura orná puda, v k,ú. Paseka u Šternberka, zapsaném na listu vlastnictví 10001
pro obec Paseka, manželum Miroslavu a Olze Orságovým, bytem Paseka cp. 257, 783
97 Paseka, za cenu 200,-Kc/m2 a zplnomocnuje starostu obce k podpisu a uzavrení
príslušných kupních smluv.

ZO Paseka schvaluje odprodej stavebního pozemku parc~la c.2755/23 o výmere 1 212
m2 - kultura orná puda, v k,ú. Paseka u Šternberka, zapsaném na listu vlastnictví 10001
pro obec Paseka, ing. Jirímu Blažkovi, bytem Paseka cp. 222, 783 97 Paseka, za cenu
200,- Kc/m2 a zplnomocnuje starostu obce k podpisu a uzavrení príslušných kupních
smluv.



za Paseka schvaluje odprodej stavebního pozemku parcela c.2755/25 o výmere
I 147 m2 - kultura orná puda, v k.ú. Paseka u Šternberka, zapsaném na listu vlastnictví
10001 pro obec Paseka, paní Radce Rášové, bytem Paseka cp. 293, 783 97 Paseka, za
cenu 200,- Kc/m2 a zplnomocnuje starostu obce k podpisu a uzavrení príslušných
kupních smluv.

za Paseka schvaluje odprodej stavebního pozemku parcela c.2755/26 o výmere
1 140 m2 - kultura orná puda, v k.ú. Paseka u Šternberka, zapsaném na listu vlastnictví
10001 pro obec Paseka, manželum Lukáši a Blance Levým, bytem Paseka cp. 244, 783
97 Paseka, za cenu 200,-Kc/m2 a zplnomocnuje starostu obce k podpisu a uzavrení
príslušných kupních smluv.

za Paseka schvaluje odprodej stavebního pozemku parcela c.2755/27 o výmere
1 196m2 - kulturaorná puda, v k.ú. Pasekau Šternberka,zapsanémna listu vlastnictví
10001 pro obec Paseka, panu Pavlu Zemánkovi, bytem Paseka cp. 247, 783 97 Paseka,
za cenu 200,-Kc/m2 a zplnomocnuje starostu obce k podpisu a uzavrení príslušných
kupních smluv.

za Paseka schvaluje odprodej stavebního pozemku parcela c.2755/28 o výmere 119 m2
a 2755/30 o výmere 2 453 m2 -kultura orná puda, v k.ú. Paseka u Šternberka, zapsaném
na listu vlastnictví 10001 pro obec Paseka, panu Petru Lolkovi, bytem Paseka cp. 262 ,
783 97 a paní Petre Poncíkové , bytem Paseka cp. 254, 783 97 , za cenu 200,-Kc/m2,
pricemž budou výše uvedené pozemky oddeleny novým geometrickým plánem a
zplnomocnuje starostu obce k podpisu a uzavrení príslušných kupních smluv.

10. Návrh 4. zmeny územního plánu obce Paseka -lokality pro výstavbu RD
- za Podešvovým p.c. 2477
-za Pietrasovým
p.c.504/8,505/2,503/2,502,457 /2.433,450,441/1,387,385,516/1 ,398,2605/1 ,2594,2595
- u hrište p.c. 2745/4,2755/1

Zastupitelstvo obce Paseka bere na vedomí:
1. Podání žádosti o dotaci na Sportovne relaxacní centrum v obci
2. Podání žádosti o dotaci na akci Úprava návsi v obci
3. Podání žádosti o dotaci na vybudování hrište s umelým povrchem
4. Podání žádosti o dotaci na vybudování hrište v areálu MŠ . Získání dotace ze SFŽP
ve výši 6,8 mil. Kc na zateplení budovy ZŠ ( vcetne družiny i telocvicn~ a budovy MŠ.
Dále budou na techto budovách vymenena okna a dojde k rekonstrukci plynového
topení.

Zastupitelstvo obce Paseka ukládá:

Starostovi obce a Rade obce stanovit podmínky na pronájem koupalište v obci v letní
sezone 2008 a zverejnit zámer pronajmout koupalište v letošní letní sezone.

Ružena Cejková
místostarostka obce

7~
Jirí Blažek

starosta obce


