
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 11.6.2012

USNESENÍ:

Rada obce bere na vědomí:

- žádost čj.320 ze dne 4.6.2012 na pronájem pozemků v k.ú.Karlov u Paseky

- informace p. Čejkové o hospodaření společnosti Papedo Paseka S.LO.

- žádost čj. 309 ze dne 4.6.2012 příspěvkové organizace KLÍČ o finanční příspěvek

- informace starosty o dopisu zaslaném hejtmanovi Olomouckého kraje se žádostí o
konzultaci s hodnotiteli projektů "Významný projekt Olomouckého kraje", z důvodu že na
letošní rok opět nebyla obci Paseka poskytnuta dotace na Přírodní koupací biotop
(koupaliště).

- informace starosty o ústní žádosti pí. Šťastné - Karlov u Paseky na odkoupení nebo směnu
části pozemku p.č.373 v majetku obce

- informace starosty o konání florbalového turnaje základních škol dne 22.6.2012

Rada obce schvaluje:

- do výkonu funkce ředitelky ZŠ Paseka - Mgr. Janu Knápkovou
- do výkonu funkce ředitelky MŠ Paseka - Janu Blažkovou

- vlastní rozpočtové opatření Č. 312012 a č.412012

. - smlouvu Č. IV -12-8006103/002 o zřízení věcného břemene mezi ČEZ distribuce a.s.Děčín a
Obcí Paseka - pozemek p.č. 2188/4 ostatní plocha - stavba" Paseka, Dominik Girašek - kabel
NN".

- žádost čj.315 ze dne 4.6.2012 o napojení nového sjezdu z pozemku parcela Č. 210/2 a 211 na
místní komunikaci p.č. 2171/3 v obci Paseka dle předložené projektové dokumentace

- finanční příspěvek na materiál pro Společenství vlastníků pro dům Paseka č.p. 256 na
základě žádosti čj. 312 ze dne 4.6.2012.

- ceny do soutěže "Kvetoucí Paseka 2012"

1. cena
2. cena
3. cena

3.000,- Kč
2.000,- Kč
1.000,- Kč

a dalších 5 věcných cen. Vyhodnocení na "Setkání pasečáků" dne 8.9.2012



pro výběrové řízení - veřejná zakázka" Výměna otopného systému včetně kotle v
objektu občanské vybavenosti čp. 18 a veřejná zakázka " Výměna oken v objektu
občanské vybavenosti Paseka č.p.18" výběrovou komisi ve složení Jiří Blažek, Růžena
Čejková, Bohuslav Pecina, MUDr. Břetislav Bolard, Vladimír Špitt, ing. Mlčoch,
zapisovatelka ing. Jitka Kovářová.

Rada ukládá:

-starostovi projednat s pozemkovým úřadem pravidla pronájmu pozemků bránící v pozemkových
úpravách.

O: starosta obce
T: do příštího zasedání rady obce

- p. Niessnerové provést kontrolu stavu všech kuchyňských linek v bytovém domě č.p. 215

O: Niessnerová
T: do příštího zasedání obce Paseka

Zapsala: Čejková R. Jiří Blažek, starosta obce
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