Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dneJ·Cf.,2012
Rada obce schvaluje:
1. nový návrh změny hodin pro veřejnost pošty Paseka u Štb. s platností od 1.10.2012.
2. zadání k vypracování žádosti o dotační titul z SFŽP "Kompostování zelené hmoty pro
občany". Dotace se týká velkoobjemových kontejnerů 5-6 kusů + nosič kontejnerů
. (podvozek)
3. umístění 5 ks volebních nosičů v rámci předvolební kampaně TOP 09. Počet reklamních
nosičů TOP 09 v obci - 5 ks. Cena 100,- Kč denně za 5 poutačů . Stejné podmínky platí
i pro ostatní politické strany.
4. nařízení obce Paseka MN
1/2012 , kterým se stanovují maximální
ceny
hrobových míst a maximální ceny za služby poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa (pronájem 7,- Kč/m2/rok za pronajaté hrobové místo a za
služby 25,- Kč/rn2/rok za pronajaté hrobové místo). Platnost nařízení od 1.1.2013.
5. bezúplatné vypracování návrhu dětského hřiště v části areálu Paseka Sanatorium, sad u
bytového domu č.p.215.
6. zadání k vypracování žádosti o doiační titul z SFŽP" Kompostování zelené hmoty pro
občany". Dotace se týká velkoobjemových kontejnerů
5-6 kusů + nosič kontejnerů
(podvozek).
č.

Rada bere na vědomí:
1. sdělení Velitelství Společných sil- velitele Vzdušných sil Olomouc o letecké cvičení
vzdušných sil NATO "Ramstein Rover 2012" ve dnech 3.- 21.9.2012.
2. organizační schůzku zastupitelů obce dne 5.9. v 17 hod. k zajištění akce" Setkání
Pasečáků".
3. vyjádření Oblastního inspektorátu práce pro Moravskos1ezský kraj a Olomoucký kraj
k podnikání v objektu na parcele
st.68/2 a p.č.77 v k.ú. Paseka u Štemberka.
4. žádost Hospice na Svatém Kopečku o finanční podporu
č.

Rada obce ukládá:
1. zveřejnit v obecním zpravodaji nařízení MN č. 1/2012, kterým se stanovují maximální
ceny hrobových míst a maximální ceny za služby poskytované v souvislosti s pronájmem
a užíváním hrobového místa a elektronicky umístit na web. stránkách obce Paseka.
O: Niessnerová
T: Pasecký zpravodaj - říjen, elektronicky do 30.9.2012
2. zkontrolovat stav
hlodavců.
O: Jiří Blažek
T: 31.9.2012
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