
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 25.11.2013

Rada obce chvaluje:

1. zařadit do evidence žadatelů o byt žádost čj. 872 ze dne 19.11.2013 a žádost o byt čj.880 ze dne
21.11.2013

2. na základě žádosti čj. 744 ze dne 10.10.2013 přidělit obecní byt č. 6, č.p.295 paní K.R, bytem Severní
č.6, 772 00 Olomouc, s platností od 1.12.2013

3. na základě žádosti čj. 827 ze dne 16.10.2013 přidělit obecní byt Č. 95/96 lKK+l ,č.p.215 sl. S.T.,
Paseka č.p.215, 783 97, s platností od 1.12.2013

4. uzavření smlouvy Č. 13143166 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí , mezi Státním fondem životního prostředí ČR
(poskytovatelem) a Obcí Paseka (příjemcem podpory) na akci .Revitalizace centra obce Paseka".
Podpora je poskytována v rámci OPŽP, Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny(ERDF)
oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. Podkladem pro její poskytnutí je žádost
příjemce podpory, akceptovaná Fondem dne 5.3.2013. Rada obce Paseka pověřuje pana Jiřího Blažka-
starostu, podpisem Smlouvy Č. 13143166.

5. vyplatit finanční částku člence redakční rady Paseckého zpravodaje Mgr. Taťáně Šleškové
6. vyplatit finanční částku člence redakční rady Paseckého zpravodaje paní Zuzaně v leškové
7. vyplatit finanční částku předsedkyni kulturní komise obce paní Lence Richterové
8. finanční dar členu rady obce panu Janu Richterovi
9. finanční dar členu rady obce panu MUDr. Břetislavu Bolardovi
10. finanční dar členu rady obce panu Bohuslavu Pecinovi
11. finanční dar člence rady obce a místostarostce obce paní Růženě Čejkové
12. finanční odměnu ředitelce MŠ Paseka paní Janě Blažkové
13. finanční odměnu ředitelce ZŠ Paseka Mgr. Jan Knápkové

Rada obce bere na vědomí:

1. pozvánku k předání vytyčených hranic v k.ú .. Karlov
2. návrh smlouvy o dílo mezi Martinem Bahounkem, IČ 65159306 Paseka č.p. 783 97 a Obcí Paseka,

Paseka č.p. 17,78397, IČ 0029913, DIČ CZ 00299316, zastoupena Jiřím Blažkem, starostou obce

Rada obce ukládá:

1. starostovi obce zajistit doplnění návrhu smlouvy o dílo mezi Martinem Bahounkern. IČ 65159306, Paseka
č.p. 783 97 a Obcí Paseka, Paseka č.p. 17 783 97, IČ 0029913, DIČ CZ 00299316, zastoupena Jiřím
Blažkem, starostou obce o konkrétní typ použitého materiálu - linolea a ujasnit vícepráce při pokládce
lina v obecním bytovém domě č.p.215

Zapsala: R. Čej ková Jiří Blažek, starosta obce
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