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Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 3.6.2013

Rada obce schvaluje:

1) Rozpočtové opatření č.3/2013 a Vlastní rozpočtové opatření č.6/2013

2) Odpuštění pohledávky za zaměstnancem - Karlem Hlouškem, bytem Č. 1 Paseka 783 97
ve výši 1.000,- Kč. Tato pohledávka vznikla z důvodu poškození skla automobilu při sečení
trávy. Pojistná náhrada za poškozené sklo byla uhrazena z pojištění odpovědnosti, které je
uzavřeno na spoluúčast 1.000,- Kč při škodní události. Parkování automobilu bylo velmi
nevhodné a zaměstnanec nerněl možnost zabránit této škodě. Starosta obce vydal pokyn
ohledně sečení trávy na veřejných prostranstvích a všechny zaměstnance, kteří provádí tuto
činnosti řádně proškolil

3) Zařadit do evidence žadatelů o nájem bytu žádost čj. 398 ze dne 23.5.2013 a žádost č.j.
402 ze dne 27.5.2013

4) výzvu k podání nabídky na stavební práce v poptávkovém řízení na zakázku malého
rozsahu "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Paseka 1. etapa , Lhůta pro podání nabídky
končí dne 12.6.2013 v 10.00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 12.6.201 v 16.00 hod.
Hodnotící kritérium: Nabídky budou hodnoceny na základě výše nabídkové ceny.

5) Výběrovou komisi aj menuje členy komise pro otevírání nabídek "Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Paseka 1. etapa" a jejich vyhodnocení:
• Blažek Jiří
• Pecina Bohuslav
• Špitt Vladimír
• Čejková Růžena (náhradník)

Rada a starosta obce pověřuje:

6) předsedu kontrolního výboru p. Vladimíra Špitta a ostatní členy výboru k provedení
kontroly u příspěvkových organizací Mateřské a Základní školy v Pasece. Účelem kontroly je
prověření

• Pokladní hotovosti
• Cenin
• Hospodaření organizace 1-5/2013
• Kontrola podpisových vzorů

Termín provedení kontroly do 31.7. 2013

7) pověřuje předsedu kontrolního výboru p. Vladimíra Špitta a ostatní členy výboru k
provedení kontroly u Obecního úřadu v Pasece
Účelem kontroly je prověření

• Pokladní hotovosti
• Kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady obce a ZO Paseka 1-6/2013

Termín provedení kontroly do 31.7. 2013



Rada obce bere na vědomí:

8) Sdělení protipovodňové komise, která je tvořena členy rady obce, že byla provedena
kontrola vodního toku Teplička v obci a kontrola v osadě Karlov. Stávající situace je klidná,
nedochází k výraznému zvýšení hladiny potoka ani splavu zeminy z polí
9) Informace starosty o průběhu Dětského dne 1.6.2013
10) Informace starosty obce a vyhlášené rybářské soutěži v sobotu 8.6.2013, soutěž pro děti
na paseckém rybníku" O pohár ředitelky školy"
11) Reklamace vysazených stromů na obecním pozemku před RD č.p.241
12) Informace p. Čejkové ze školské rady ZŠ
13) Informace starosty o údržbě zeleně v obci, zároveň rada obce ukládá starostovi obce
provést údržbu zeleně kolem obecních stromů - švestek.
14) Rozhodnutí č.12132341-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci Operačního programu ŽP z prostředků Státního fondu ŽP ČR " Intenzifikace ČOV
Paseka, ve výši 12.054.684,- Kč

Rada obce ukládá:

15) Zjistit stav poškození vysazených stromů na obecním pozemku před RD Č.p.241 popř.
reklamovat u dodavatele
O: Jiří Blažek
T: 30.6.2013

16) provést údržbu zeleně kolem obecních stromů - švestek
O: Jiří Blažek
T: 30.6.2013

Zapsala: Čejková R. Jiří Blažek starosta obce
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