
Usnesení

z 19. zasedání zastupitelstva obce Paseka konaného dne 21.9.2009,
v 17.00 hodin v zasedaní místnosti OÚ v Pasece

Zastupitelstvo obce Paseka schvalu~

1. Rozpočtový výhled obce na rok 2010 - 2013
2. Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce

v roce 2009
3. Upravený návrh zadání 4. Změny ÚP obce Paseka
4. Uzavření smlouvy č.e.011.01/2009 - Ž mezi Obcí Paseka, IČO

00299316 a obchodní agenturou - Josef Bezděk, Mišákova
457/26, Olomouc na zajištění dotace pro akce "Půdní vestavba
Základní škola Paseka" a zplnomocňuje starostu obce Paseka
k podpisu této smlouvy

5. Finanční příspěvek z rozpočtu obce na činnost MAS Uničovsko
o.p.s. pro rok 2009 ve výši 20,- Kč /občana obce Paseka

6. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu obce na činnost MAS
Uničovsko, o.p.s. pro rok 2009 ve výši 4% ze schválené dotace
v rámci 1.výzvy opatření IV.1.2.- Projekt "Dětské hřiště v obci
Paseka na parcele č.2253/15 - I.etapa.

7. Záměr podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova -
Státní zemědělský intervenční fond ve výši cca. 460 tis. Kč na
zakoupení zahradní techniky

8. Zrušení účtu FRBI. č.9812224-1801712379/0800



Zastupitelstvo obce Paseka bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření Č. 2 - Krajský úřad Olomouckého kraje -
dotace na opravu místní komunikace od MŠ po kapličku na malé
straně ve výši 487 000,- Kč

2. Rozpočtové opatření Č. 3 - Krajský úřad Olomouckého kraje -
dotace CZECH POINTvýpočetní technika a služby ve výši 58 259,-
Kč

3. Vlastní rozpočtové opatření č.8-14, 15-16,17-23
4. Protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru na obecním

úřadě v Pasece, konané dne 25.8.2009
5. Žádost zástupců Římskokatolické farnosti Paseka o finanční

příspěvek obce Paseka na výmalbu kostela sv. Kunhuty v Pasece
6. Podněty a připomínky občanů v diskuzi - uvedené v zápise z 19.

zasedání zastupitelstva obce Paseka
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Jiří Blažek
starosta obce

Růžena Čejková
místostarostka obce
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Zapsala: Lenka Niessnerová

V Pasece dne 21.9.2009
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