
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 10.12.2012

Rada obce schvaluje:

- přiděleni obecního bytu č.82 čp. 215 v obci Paseka paní Anitě Skopové na základě žádosti čj. 456
ze dne 9.7.2012 s platností od 1.12.2012. ájemní smlouva bude uzavírána vždy na dobu určitou
max. na ~ roku

Rada bere na vědomí:
- informace o pokynu Hlavního hygieniky ČR k provedeni zvýšeného státního zdravotního dozoru
nad dodržováním mimořádného opatřeni MZ ČR čj. MZDR 33888/2012 ze dne 27.9.2012 a dále
k šetření podnětů ze strany občanů včetně provedeni analýz přinesených lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20% objemových procent. Tato mimořádná kontrolní akce započne dne 6.l2.2012 a bude
trvat až do odvoláni.

- upozorněni rú Šternberk na provozní dobu při platbě dani v hotovosti v období mezi svátky

- oznámeni Pozemkového úřadu Olomouc čj. 747 ze dne 7.l2.2012 o jmenování členem hodnotící
komise a pozvání na její první zasedání za obec Paseku - Blažek, Čejková.(Otevírání obálek
s nabídkami na veřejnou zakázku "Výstavba polní cesty e5 včetně výsadby prvků USES v k.ú.
Karlov u Paseky, zasedání se uskutečni 12.l2.2012 v 9.15 hodin)

Rada navrhuje ke schváleni na ZO
- stanovit v souladu s §102 odst. 2 písmo a) zákona č. 128 12000 Sb., o obcích (obecnim zřízení),
ve zněni pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření
v rozsahu do výše 500 tis. Kč dle § 16 zák.250/2000 Sb. jimiž dochází ke změnám závazných
ukazatelů rozpočtu obce. Starosta obce je povinen provedeni rozpočtového opatřeni projednat a
nechat schválit na nejbližším zasedáni rady obce.

- stanovit v souladu s §102 odst. 2 písmo a) zákona č. 128 12000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění rozpočtových opatření
v rozsahu do výše 500 tis. Kč dle § 16 zák.25012000 Sb. jimiž dochází ke změnám závazných
ukazatelů rozpočtu obce. Rada obce je povinna provedeni rozpočtového opatření předložit na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Rada obce nedoporučuje ke schváleni na ZO
- prodej stodoly na farské zahradě na základě žádosti společnosti JONAP - výroba obuvi s.r.o.
Paseka čp.329, 783 97 čj. 624 ze dne 24.9.2012 o odkoupeni obecní nemovitosti - stodola za
budovou čp. 329 v obci Paseka
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Zapsala: Čejková R. Jiří Blažek, starosta obce


