
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 29.7.2013

Rada obce schvaluje:

1. opravu části střechy budovy čp. 143 - Mateřské školy Paseka, p.o. která byla provedena firmou
Jan Jořenek ová Hradečná za částku 78.104,29 Kč z důvodu havarijního stavu. Oprava bude
uhrazena z rozpočtu Mateřské školy Paseka p. o.

2 prodloužení termínu kontroly kontrolním výborem u příspěvkových organizací Mateřské a
Základní školy v Pasece a Obecního úřadu Paseka do 31.8.2013 z důvodu řádných dovolených.
Původní termín kontroly byl do 31.07.2013.

3. vlastní rozpočtové opatření č.10/20 13 - č.11120 13

4. uzavření mandátní smlouvy mezi Obcí Paseka a UNI-PROJEKTING s.r.o. Radniční 82/14, 785 01
Šternberk na poradenství a služby spojené s přípravou a realizací zadávacího řízení na projekt
.Revitalizace centra obce Paseka" za cenu 18.150 Kč včetně DPH

5. podmínky zadávacího řízení na projekt .Revitalizace centra obce Paseka" a vyhlášení zadávacího
řízení na projekt " Revitalizace centra obce Paseka" v nejbližším termínu. Kritériem pro výběr
nejvhodnějšího uchazeče bude nejnižší nabídková cena včetně DPH v Kč

6. členy komise pro zadávací řízení .Revitalizace centra obce Paseka"
Blažek Jiří, Čejková Růžena, odborník na zeleň, náhradníci - MUDr. Břetislav Bolard Bohuslav
Peci na

7. informace ke směrnici o schvalování účetních závěrek, s tím že směrnice bude předložena
k projednání a schválení do 30.11.2013

8. žádost o změnu projektu "Systém sběru bioodpadu Paseka" č. projektu
CZ.1.02/4.1.00112.16431 XL výzva a znovu vyhlášení zadávacího řízení na tento projekt a to z
důvodu chyby v technických parametrech nakupovaných VOK

9. podmínky zadávacího řízení na akci "Systém sběru bioodpadu" kritériem je nejnižší nabídková
cena vč: DPH

10. členy komise pro zadávací řízení " Systém sběru bioodpadu - Paseka. Jiří Blažek, Růžena
Čejková, MUDr. Břetislav Bolard, Bohuslav Pecina, Jan Richter

11. uzavření dohod o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele (pro tři zaměstnance),
mezi Obcí Paseka (zaměstnavatelem) a MAS Uničovsko, o.p.s. se sídlem Medlov č.p. 300, 783 91
Uničov. IČ: 27784401 (realizátorem). Název projektu: RESTART 50+, reg. Č. projektu:
CZ.1.04.13.3.05/96.00134.

12. filmovou projekci na f1orbalovém hřišti-film "Okresní přebor".Začátek v 21.00 hodin, vstupné
zdarma.

13. finanční dar ve výši 50.000,- Kč obci postiženou povodní



Rada obce bere na vědomí:

14. informaci p. Richterové o možnosti objednání divadla pro děti a rodiče

15. rozhodnutí Č. 13143166- SFŽP ohledně dotace na projekt revitalizace zeleně v centrální části
obce Paseka. V rámci realizace akce proběhne odstranění stávajících dřevin a výsadba nových
vegetačních prvků o obci.

16. mezitimní účetní závěrky (ke dni 30.06.2013):
Obce Paseka, 78397 Paseka Č. 17, 1Č: 00299316
Mateřské školy Paseka, p. o. , 1Č: 70645949
Základní školy Paseka, okr. Olomouc, p.O., 1Č: 70645957

17. nabídku pana Stránského na " Kurz společenských tanců" Jedná se o 9 večerů. Začátek cca
25.10.2013 do 14.12.2013 dle dohody. Předpokládaná cena za celý kurz 200,- Kč/osoba.

18. informace p.Čejkové o konání [ocení zahrádek a před zahrádek na soutěž" Kvetoucí Paseka
2013

Rada ukládá:
19. zveřejnit nabídku pana Stránského na" Kurz společenských tanců" v Paseckém zpravodaji.
T:.21.8.2013
O: iessnerová
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Zapsala: Čejková R.


