
Usnesení c. 10 ze zasedání Zastupitelstva
obce Paseka konaného dne 18.6.2008

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluie:

1. Smlouvu o dílo "Rekonstrukce vytápení MŠ a ZŠ - Paseka" v rozsahu cenové
nabídky dle výberového rízení, uzavrenou mezi Obcí Paseka zastoupenou
starostou obce Jirím Blažkem a firmou MS-stavby s.r.o.,Jilemnického 51,

__ Olomouc zastoupenou jednatelem Markem Spácilem. Zároven. ZO poveruje
starostu obce Jirí Blažka k podpisu výše uvedené smlouvy a to po uplynutí 15 ti
denní lhuty pro odvolání

2. Smlouvu o dílo c. 112008 "Montáž dodatecného zateplení vnejším kontaktním
zateplovacím systémem STOMIX THERM rady BETA, výmena oken a dverí
MŠ a Jídelna" uzavrenu mezi Obcí Paseka zastoupenou starostou obce Jirím
Blažkem a firmou NOVA THERMOBAU COM s.r.o. , Janáckova 301/3,
Štemberka zastoupenou Bc. Ladislavem Nejedlým. Zároven ZO poveruje'
starostu obce Jirí Blažka k podpisu výše uvedené smlouvy a to po uplynutí 15 ti
denní lhuty pro odvolání

- 3. Schvaluje v souvislosti se smlouvou o úveru ze Státního fondu rozvoje bydlení
se sídlem v Olomouci ve výši 1.500.000 Kc, císlo smlouvy 14/396-02,
uzavrenou dne 05.06.2002 zmeny v zástavním právu k pohledávkám
(nájemnému z nebytových prostor):
nájemní smlouva na nebytové prostory - cp. 85 Paseka
výrobna cukroví (nyní nájemce p. Žmolíková)
nájemní smlouva na nebytové prostory - cp. 18 Paseka
zubní ordinace (nyní nájemce p. MUDr. Krestýnová)
Zástavní právo k pohledávkám (nájemnému z nebytových prostor) bude
trvat po celou dobu poskytnutí úveru tj. 10 let .V prípade zmeny nájemce
výše uvedených smluv muže být nebytový prostor pronajat pouze nájemci,
který s akceptací tohoto zástavního práva bude souhlasit.

4. Schvaluje vydání zmeny c.3 územního plánu obce Paseka



Zastupitelstvo obce Paseka bere na vedomí:

1. Nabídku na technický dozor investora na akci" Zateplení MŠ a ZŠ - Paseka
a rekonstrukce vytápení MŠ a ZŠ Paseka" od trí zájemcu:
-MAGNUSREALITY- cenovánabídka300 000,-Kc vcetneDPH
- STAVINGCONSULTING- cenová nabídka 279650,- Kc vcetne DPH
- ENVI AGENTURA - cenová nabídka 392 700,- Kc vcetne DPH

Zastupitelstvo obce Paseka ukládá:

1. clenum ZO panu Pecinovi, Špittovi a starostovi obce získat další n3;bídky na
technický dozor na akci " Zateplení MŠ a ZŠ - Paseka a rekonstrukce vytápení MŠ
a ZŠ Paseka"
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Jirí B1ažek

starosta obce
Ružena Cejková

místostarostka obce
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V Pasece dne 18.6.2008
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