
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 30.4.2012

u SNE SEN Í:

Rada bere na vědomí:

- žádost čj.223 ze dne 26.4.2012 MP Projekt s.r.o. Zlín o vydání stanoviska k projektové
dokumentaci k umístění objektů stavy p. Holub - stavební úprava NNk žádost o vydání
stanoviska k projektové dokumentaci k umístění objektů stavby

- sdělení QLÚ Paseka, p.o. o navýšení ceny vodného a stočného pro lokalitu Paseka - Sanatorium
s platností od 1.7.2012 cena 44,- Kč + DPH

- informace o rozpočtu přímých neinvestičních výdajů k 13.4.2012 pro školy a školská zařízení
Olomouckého kraje

- výzvu k plnění povinností vlastníka stavby č.j. MUUV 2763/2012 ŽP, s tím, že oprava vpusti
průměru 800 mm do vodního toku Teplička bude provedena v součinnosti se Správou silnic
Olomouckého kraje, která bude provádět opravu břehového porostu cca 50 m.

Rada schvaluje:

- termín zasedání ZO Paseka dne 30.5.2012 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Paseka
Navržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Závěrečný účet obce Paseka za rok 2011
3. výroční zprávy ZŠ a MŠ Paseka za rok 2011
4. Různé
5. Diskuze
6. Závěr

- smlouvu Č. 56635/1/2012 o zřízení věcného břemene mezi Obcí Paseka č.p. 17 a RWE GasNet
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, 401 17 a zplnomocňuje starostu k podpisu této smlouvy a
návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN

uzavření smlouvy mezi Obcí Paseka, Paseka 17, 783 97 a společností MS Promo engineering
s.r.o., Jilemnického /51, 779 00 Olomouc - Nedvězí a dále mezi Obcí Paseka, Paseka 17, 783
97 a společností EFEKT PLUS s.r.o., Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc

vlastní rozpočtové opatření Č. 1 - 2/2012

- zařadit do pořadníku na byt žádost čj. 204 ze dne 18.4.2012 pana M.H.

_prominutí nájemného za nebytové prostory cukrárny p. Žmolíkové ve výši 15 tis. Kč a to z důvodu
havárie otopného systému

- vyhlášení výzvy k podání nabídky na akci:
" Výměna oken a otopného systému vč. kotle v objektu občanské vybavenosti Paseka Č. 18"
- na dvě části 1. Okna

2. Otopný systém



- vyhlášení výzvy k podání nabídky na akci: " Výstavba 2. etapy cyklistické stezky Paseka-
OLÚ Paseka.

- uspořádání veřejné hudební produkce dne 26.5.2012, kterou pořádá MO KDU ČSL Paseka
v areálu koupaliště za podmínek dle zápisu

Rada ukládá

- p. Richterovi rozhodnout ve věci žádosti čj. 227 ze dne 27.4.2012

- p. Richterovi rozhodnout ve věci žádosti čj. 163 ze dne 28.3.2012

Termín: ihned

Zapsala: Čejková R.
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Jiří Blažek, starosta obce
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