
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 30.9.2013

Rada obce schvaluje:
1. Vlastní rozpočtové opatření Č. 16/2013
2. Smlouvu o dílo "Výběr dodavatele zemního plynu' mezi firmou MIX MAX-E ERGETIKA,

S.r.o. ,Štefánikova 38a, 612 00 Brno a Obcí Paseka, Paseka č.p. 17,78397
3. Smlouvu "O centralizovaném zadávání" mezi firmou MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.,

Štefánikova 38a, 612 00 Brno, Obcí Paseka, Paseka č.p. 17, 783 97, ZŠ Paseka, Paseka č.p.
200, 783 97 a MŠ Paseka, Paseka č.p. 143, 783 97

4. Mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ Paseka za činnost nad rámec svých pracovních povinností
následující mimoškolní činnosti

5. Žádost čj. 712 ze dne 27.9.2013 o ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
v KD ze dne 1.7.2012 a prominutí nájmu za měsíc září 2013 z důvodu nevyužití nebytových
prostor v tomto měsíci

6. Na základě žádosti čj. 710 ze dne 26.9.2013 přidělit obecní byt - garsoniéru č. 111 č.p.215
panu A.F. s platností od 1.10.2013

7. Žádost čj. 702 ze dne 23.9.2013 a finanční příspěvek na chod Hospice na Svatém Kopečku,
Sadové nám 24, 779 00 Olomouc ve výši 10.000,- Kč

Rada obce revokuje:
8. Bod č.l3 z usnesení rady obce ze dne 29.7.2013.

Rada obce doporučuje ke schválení na ZO:
9. Obecně závaznou vyhlášku Č. 1/2013 již se zakazuje na území obce Paseka provozovat

výherní hrací přístroje interaktivní videoloterijní terminály a technická hrací zařízení,
s účinností od 1.1.2014.

Rada obce bere na vědomí:
10. Návrh Paseckého zpravodaje - říjen 2013
11. Žádost čj. 711 ze dne 27.9.2013 o finanční podporu na činnost občanského sdružení APV -

aktivity při všechny, Na Nivách 312, 783 91 Uničov
12. Žádost čj. 649 ze dne 17.9.2013 OLÚ, p.o., Paseka č.p.145, 783 97 o finanční příspěvek na

úhradu nákladů spojených s pořízením 1 ks polohovací postele
13. Informace starosty o zahájení prácí na akci .Revitalizace centra obce Paseka"
14. Informace starosty o ukončení prací na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Paseka"

Zapsala: R. Čejková Jiří Blažek, starosta obce


