
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 15.7.2013

Rada obce schvaluje:

1.vlastní rozpočtové opatření Č. 9/2013 - nákup mulčovacího stroje

2. na základě žádosti čj.232 ze dne 31.8.2009 přidělení bytu č.8 č.p.295 DPS manželům Bendovým
s platností od 1.8.2013 za podmínek uvedených v nájemní smlouvě

3. smlouvu o zřízení věcného břemene Č. 1V-12-8002273NBIl, Paseka, připojení 14RD OBEC-NNk
mezi Obcí Paseka, Paseka č.p.l7, 1Č00299316 zastoupena Jiřím Blažkem, starostou obce a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
zastoupená společností ELPREMONT elektromontáže, s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA
961, 783 53 1Č 26871891 zastoupena Martinem Pružincem

4. pořádání společenské akce "Pytlácká noc", kterou pořádá MS Paseka-Karlov dne 20.7.2013
v areálu u koupaliště

5. umístění psa opět do bytu Č. 90 č.p. 215 paní G. pod podmínkou, že se pes bude pohybovat pouze
na vodítku s náhubkem a za doprovodu 2 dospělých osob. Pokud by došlo k dalšímu případnému
napadení osoby, bude na základě dohody pes okamžitě umístěn do útulku pro psy.

Rada obce bere na vědomí:

6. na základě žádosti čj. 517 o odkoupení parcel v k.ú Karlov u Paseky obhlídku obecních parcel na
místě samém

7. stížnosti nájemníků obecních bytů č.p.215 ze dne 4.7.2013 na pohyb psů v bytovém domě ajeho
okolí. Vzhledem k tomu, že došlo v prvním červencovém týdnu k napadení malé dívky psem
paní G., byla učiněna ihned po dohodě s majitelkou psa opatření a pes byl z bytu přesun mimo
dům do kotce. Pes byl však v kotci neznámým pachatelem napaden tak, že ho pověsil na trubky a
k tomu ještě podal jed. Pes byl zachráněn, avšak s traumatickými následky. Vzhledem ke
zdravotnímu stavu psa, Rada obce schvaluje umístění psa opět do bytu č. 90 č.p. 215 paní G.
pod podmínkou, že se pes bude pohybovat pouze na vodítku s náhubkem a za doprovodu 2
dospělých osob. Pokud by došlo k dalšímu případnému napadení osoby, bude na základě dohody
pes okamžitě umístěn do útulku pro psy. Všem nájemníkům bylo doručeno sdělení - opatření
k pohybu psů v bytovém domě.

8. sdělení společnosti Sitka s.r.o. Štemberk o provedeném proplachu s následnou deratizací
kanalizace pro veřejnou potřebu. Následná deratizace bude provedena v měsíci říjnu 2013

9. informaci starosty obce o konání letního promítání "Letní kino", které se uskuteční dne 2.8.2013
na florbalovém hřišti. Bude promítána komedie Okresní přebor, technicky zabezpečí Bc. Radek
Vincour MKZ Uničov

10. sdělení Ladislava Velebného, poslance hospodářského výboru PS, Parlament ČR o zaslané
žádosti ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanu Olomouckého kraje, Olomouc o posílení
autobusového spoje z Olomouce do Jeseníku mezi 18:00 -19:00 hod. (průjezd obcí Pasekou)
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Jiří Blažek, starosta obce


