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Rada obce Paseky a Komise pro občanské záležitosti si dovolují pozvat všechny 

seniory a jejich partnery na tradiční Společenské setkání seniorů 

a jubilantů.   Letos se uskuteční 

v pátek 15.května od 16,00 hodin v Kulturním domě v Pasece. 

Tímto Vás srdečně zveme, vážení jubilanti a senioři. Přijďte se pobavit. 

 

 

 

POPLATKY JE NUTNÉ UHRADIT DO KONCE ČERVNA!  
Pro ty, kteří ještě nezaplatili obecní poplatky, připomínáme, že:  

poplatky za odpad a za psa je třeba uhradit do 30. června 2015.  

 poplatek za odpad činí 360,- Kč/rok za každou trvale hlášenou osobu  

 poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není osoba hlášena k 

trvalému pobytu činí 360,- Kč za rok  

 poplatek za prvního psa činí 100,- Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa je pak 120,- Kč za rok, toto 

se týká i psů, jejichž majitelé bydlí v obecním bytě  

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.  

Číslo účtu Obce Paseka: 1801712379/0800             Variabilní symbol: 1340 Konstantní symbol: 308  

Do zprávy pro příjemce uvést vaše jméno a číslo popisné. 
 

 

 

 

 

 

Připomínáme občanům, že: 

-  vodné je účtováno společností VHS Sitka Šternberka 4x ročně 

-  stočné bude účtováno Obcí Paseka 2x ročně (červen, prosinec) 

 

 

 

 

 
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ A JUBILANTŮ 

INFORMACE  OBECNÍHO  ÚŘADU 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny a to: 

dne 29.4.2015 od 7.30 - 15.30 hod.  v celé obci Paseka, Pasecký Žleb, Sanatorka a Karlov 

dne 6.5.2015 od 7.30 - 15.30 hod. v celé obci Paseka, Pasecký Žleb a Sanatorka 

 

 
 



 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu  proběhne 

v sobotu 25.4.2015 
 

Při tomto sběru je možné odevzdat pouze velkoobjemový odpad (odpad, který se nevejde do popelnice) 
a odpady s nebezpečnými vlastnostmi například: rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků, 
ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory, léky aj.   

Mobilní svoz a sběr bude pro obec zajišťovat opět společnost EKO UNIMED Medlov.   
 

Při tomto svozu nebude odebírán odpad ze zeleně a stavební suť. 
 

Žádáme občany, aby velkoobjemový odpad a odpady s nebezpečnými vlastnostmi předali na určeném 
stanovišti v určenou hodinu přímo k autu.   

Je zakázáno odkládat odpad na veřejná prostranství před svozem a po svozu velkoobjemových a 
nebezpečných odpadů.  Tyto vzniklé hromady ohrožují bezpečnost a zdraví dětí, občanů i pracovníků zajišťujících 
svoz.  

Žádáme občany o shovívavost v případě mírného nedodržení časových intervalů. 

 
   
 

 

 

 

 

Každý přejezd má své číslo 
Zvyšující se počet střetů automobilů s vlakem byl  důvodem  jednotného  očíslování přejezdů v celé 

republice. Černá čísla psaná na bílé reflexní fólii jsou umístěna na zadní straně všech světelných 

zabezpečení, u nechráněných přejezdů pak na zadní straně ramen výstražných křížů. Například šofér, 

kterému auto vypoví službu přímo na přejezdu, ze semaforu či výstražného kříže zjistí číslo, a to 

oznámí na některé z tísňových linek 112 nebo 150. Operační středisko pak zprostředkuje okamžité 

zastavení provozu na konkrétní trati. Stejně tak účastníci nebo svědkové dopravní nehody na přejezdu 

nemusí svou polohu složitě popisovat. Stačí, když na tísňové lince uvedou číslo přejezdu a záchranáři 

už vědí, kam vyrazit. Na tísňových linkách se také přijímají oznámení o poruchách výstražných 

zařízení – opět stačí uvést číslo přejezdu a popis závady. 

Na  devítikilometrovém  úseku  železnice mezi  stanicemi  Újezd  a  Troubelice  je  osm přejezdů. Na 

polovině z nich se dráha kříží se silnicí, na zbylých čtyřech s polními cestami. 

Kompletní  seznam  přejezdů  v Česku i s  jejich čísly je ke stažení na webu  Správy železniční a    

dopravní cesty http://www.szdc.cz.                                        převzato z Uničovského zpravodaje 

 
 

  7.30  -    9.30 hod. parkoviště u hřiště  

  9.40  -  10.40 hod. koupaliště   

11.00  -  11.45 hod. parkoviště Sanatorka   

12.00  -  12.45 hod. Karlov  

O zákazu podomního a pochůzkového prodeje v Pasece 

Od prosince 2015 je platné Nařízení obce Paseka č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád (úplné znění 

najdete na www.obecpaseka.cz/dokumenty-obce). Z něho je pro občany důležitý zejména článek 6, 

který se v celé obci Paseka zakazuje podomní a pochůzkový prodej.  

Podomním prodejem se rozumí všechny formy prodeje zboží a poskytování  

služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb.  

Pokud Vás bude někdo obtěžovat nabídkami, sdělte mu, že v obci platí zákaz 

podomního prodeje. 

Prodávat zboží či nabízet služby je na území obce Paseka, mimo provozovnu 

k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, možné pouze před budovou  

Kulturního domu Paseka, v době od 8:00- 19:00 hodin.  



 

 

Dne 23. 2. 2015 Rada obce schválila: 

 pro realizaci projektu “ Fyzická revitalizace území obce Paseka: vyhotovení projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a realizaci stavby, včetně zajištění vydání stavebního povolení“  výběr uchazeče, 
který nabídl  nejnižší cenu: NELL Projekt s.r.o. , Plesníkova 5559, 760 05 Zlín, IČ: 29209081, nabídková cena  
198.000,- Kč  bez DPH,  239.580,- Kč vč. DPH. Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo. 
 Rada  obce  schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Paseka, Paseka 17, 783 97 a  společností Roman 
Kosek, KS-Systém na  zajištění zabezpečovacího zařízení vchodů budov  MŠ a ZŠ Paseka, nabídnutá cena 
72.976,- Kč vč. DPH.  
 protokol o provedené veřejnosprávní kontrole dne 11.2.2015 - Mateřská škola Paseka a Základní škola 
Paseka. Při kontrole nebyly  zjištěny chyby ani nedostatky. 
 

Dne 2. 3. 2015 Rada obce schválila: 

 podání žádosti o dotaci na projekt „Fyzická revitalizace území v obci Paseka“ v rámci Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti  Střední  Morava. 
 žádost čj. 114 ze dne 30.1.2015, o výměnu kuchyňské linky a doporučuje zapracovat požadavek do 
rozpočtu obce 
 smlouvu mezi Obcí Paseka, Paseka č.p.17, 783 97 a  firmou ELEKTROWIN a.s., o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení  skupiny 1.,2. a 6 tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje v rámci mobilních 
svozů nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů organizovaných obcí. 
 

Dne 16. 3. 2015 Rada obce schválila: 

 dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě – zemědělský pacht č. 6/2014 ze dne 30.9.2014 uzavřený mezi Obcí 
Paseka a ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. Záměr obce propachtovat pozemky byl zveřejněn na úřední desce i 
elektronické desce obecního úřadu v době od 19.2.2015 – 10.3.2015.  
 vytyčovací náčrt – návrh rozdělení pozemku parcela č. 290/6 v k.ú. Karlov u Paseky společnosti Geodes 
Group s.r.o., zpracovaný za účelem prodeje části parcely 290/6 v k.ú. Karlov u Paseky. 
 
Dne 16. 3. 2015 Zastupitelstvo  obce schválilo: 

 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje Rozpočet obce Paseka pro rok 2015 jako schodkový, schodek je 
krytý nerozdělenými příjmy z minulých let  
 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje uzavření  Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 80.000, 00 Kč , 
uzavřené v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, 
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních 
předpisů mezi Obcí Paseka a spolkem Tělovýchovná jednota SOKOL PASEKA, IČ 607 80 657. 
 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje  platovou úpravu dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ze 

dne 16.3.2015 s platností od 1.4.2015. 

 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje  záměr prodeje oddělené parcely č.290/10, ostatní plocha o 

výměře 144m2 v k.ú. Karlov u Paseky, LV č. 10001, dle geometrického plánu č. 199-62/2015  

 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 3297/3 o výměře 1495m2,  3297/2 o 
výměře 1004m2, 3296/3 o výměře 1003m2, 3296/2 o výměře 1012m2, 3294/5 o výměře 1023m2,  3294/4 o 
výměře 1034m2, 3294/3 o výměře 1029m2 v k.ú. Paseka u Šternberka, LV č. 10001. 
 Zastupitelstvo obce Paseka neschvaluje záměr odprodat pozemky p.č. 3062, 3061, 3223 v k.ú. Paseka u 
Šterberka  z důvodu uzavřené pachtovní smlouvy – zemědělský pacht č.3/2014. 
 Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje vypracování prováděcí projektové dokumentace od společnosti 
BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov na „Přírodní koupací biotop“  
 

 

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE   



 

 

 

 

 

 

Spolek Olomouckých 

motorkářů 

OLOMOUC BIKERS 

– O.B.F. pořádá 

tradiční zahájení 

sezóny 2015.  

V neděli  

19. dubna 2015 

 v době mezi  

12:15 až 14:15 

hodinou se uskuteční 

hromadný průjezd osmi 

stovek motocyklů na 

území okresu Olomouc. 

Uvidíme je i v Pasece. 

Průjezd motorek bude 

doprovázen pořadateli. 

Více informací na 

www.os.motorkari-

olomouc.cz 

 

Jaký pán, takový pes!  
Určitě to znáte, vyjdete si na 

procházku po in-line dráze, 

cyklostezce  nebo chodníku a domů si 

přinesete nejen hezký pocit 

z pěkného dne, ale i  „nepříjemnost“ 

na své botě... ?!! 

Obec Paseka děkuje všem 

slušným lidem, kteří uklízejí po 

svém psovi! 

 Autorem fota je Městská část Praha 5 



Semináře občanského vzdělávání 
Moravská vysoká škola Olomouc ve spolupráci s obcí Paseka pořádají v rámci projektu „Zvyšování obecných 
kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje“ sérii seminářů užitečných a praktických znalostí pro 
život ve 21. stol. Semináře jsou vhodné pro zaměstnané i nezaměstnané, studenty, rodiče na mateřské dovolené 
a také pro seniory.  
Témata seminářů: 

 PRÁVNÍ VZDĚLÁNÍ a SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST – čtvrtek 23. 4. 2015 od 9:00 
 ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI a ROZVOJ OSTATNÍCH DIGITÁLNÍCH 

KOMPETENCÍ – úterý 23. 6. 2015 od 9:00 
Semináře budou probíhat v zasedací místnosti OÚ Paseka. Účast na seminářích je 
bezplatná. Občerstvení je pro účastníky semináře zajištěno zdarma. V případě 
dostatečného zájmu bude zajištěno hlídání dětí. 
Občané se mohou na semináře přihlásit:   
- osobně v kanceláři OÚ Paseka, e-mailem: podatelna@obecpaseka.cz  , telefonicky 585 039 270 
 

 
 

Upozornění pro uživatele sportovního zařízení, fotbalové hřiště, umělka a tenisové kurty.  

Užívat sportovní zařízení mohou pouze osoby konající sportovní činnost na jednotlivých plochách, určené k 

jednotlivým činnostem.             Vše na vlastní nebezpečí !  

Zdržovat se na jakýchkoliv tribunách v areálu mimo sportovního dění, je zakázáno. Jízda na kolech po 

sportovištích v celém areálu je zakázána, rovněž vodění psů není dovoleno.  

Užívání hřiště umělka je výhradně pro členy Sokola, základní školy, školky a sportovce pouze z Paseky.  

Pro cizí zájemce činí poplatek 400Kč/1hod                            Při umělém osvětlení poplatek 600Kč/hod.  

Nerespektování tohoto zákazu, bude řešeno pod pokutou 500Kč, za nezletilé osoby pokutu platí zákonný 

zástupce. 

Kontrolu tohoto upozornění provádí členové výboru tj. Sokol Paseka.  

Klíče od hřiště s umělým povrchem jsou k dispozici s poučením na tel: 736773317, nebo 603519548.  

 

Pozvánka  
U příležitosti slavnostního otevření hřiště s umělým povrchem, pořádá t.j. Sokol Paseka turnaj ve fotbale o pohár 

starosty obce Paseka pro mladší benjamínky ročník 2007 a mladší. Turnaj se pořádá pro 8 mužstev, přihlášky 

zasílejte na email: zitajosef1@seznam.cz nebo na mobil: 603519548. Turnaj se pořádá dne 27.6.2015.  

Začátek 8.30 hod. Pokud se přihlásí více účastníků rozhoduje termín přihlášky. Propozice budou standartní a 

budou zaslány 14 dní před termínem turnaje. Poháry pro mužstva i jednotlivce zajištěny, taktéž medaile s cenami. 

Občerstvení zajištěno - výrobky z Pasecké pekárny, v bufetu na hřišti rovněž grilované uzeniny.  

Startovné pro mužstvo činí 850Kč.  

Srdečně zveme funkcionáře, rodiče, dědečky, babičky a příznivce sportu.  

Josef Zita, vedoucí mužstva BML  

 

Výroční schůze TJ Sokol Paseka  
Dne 14.3 2015 se konala výroční schůze TJ Sokol Paseka. Na schůzi bylo provedeno celkové hodnocení uplynulé 

sezony. Rovněž trenéři a vedoucí mužstev hodnotili a na zbytek sezony vytýčili úkoly. Pokladní zprávu přednesl  

p. Hloušek Karel st. Doplňovací volby do výboru zajistila volební komise. Předseda oddílu TJ Sokol Paseka 

poděkoval sponzorům a také p. starostovi za pomoc při zajišťování žádostí na realizaci hřiště s umělým 

povrchem.  

Složení výboru: předseda: Vojtášek Jaroslav st.  

Sekretář: Zita Josef  

Administrátor: Kučera Jiří  

Pokladník: Hloušek Karel st.  

Člen za hráče: Vojtášek Petr  

Člen : Provaz David  

Josef Zita, sekretář 

 

TJ SOKOL PASEKA 

mailto:podatelna@obecpaseka.cz


 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.B tř., sk.B  2014 / 2015 
Muži - Jaro 

 kolo datum zápas čas den  

 18 18. 4. 20115  Babice - PASEKA 16:00 SO  

 19 26. 4. 2015  PASEKA - Hvozd 16:00 NE  

 20 2. 5. 2015  Jesenec - PASEKA 16:30 SO  

 21 10. 5. 2015  PASEKA - Protivanov 16:30 NE  

 22 17. 5. 2015  Velký Týnec - PASEKA 16:30 NE  

 23 24. 5. 2015  PASEKA - Haňovice 16:30 NE  

 24 31. 5. 2015  Doloplazy - PASEKA 16:30 NE  

 25 7. 6. 2015  PASEKA - Slavonín 16:30 NE  

 26 14. 6. 2015  Nové Sady "B" - PASEKA 10:15 NE  

 kolo datum zápas čas den  

 14 18. 4. 2015 PASEKA : Bohuňovice 10:00 SO  

 15 26. 4. 2015 PASEKA : Litovel    14:00 NE  

 16 3. 5. 2015 PASEKA : Šumvald 13:30 NE  

 17 10. 5. 2015   volno       

 18 17. 5. 2015 Mor. Beroun : PASEKA 13:00 NE  

 19 24. 5. 2015 PASEKA : Medlov 14:30 NE  

 20 31. 5. 2015 Haňovice : PASEKA 10:45 NE  

 21 7. 6. 2015   volno       

 22 14. 6. 2015 Dolany : PASEKA 14:00 NE  

Benjamínci 

skupina klub Datum den čas poznámka 

D1 Sokol Pňovice 19. 4. NE 10:00  

D1 TJ Medlov "B" 25. 4. SO 10:00 hř. Střelice 

D1 Sokol Újezd u Un. 3. 5. NE 9:00  

 

Starší žáci 

TJ SOKOL PASEKA - ROZPIS ZÁPASŮ - JARO 2015 
 

Periodický tisk územního samosprávného celku. Pasecký zpravodaj je dvouměsíčník.  
Příští číslo vyjde 15. června 2015. Redakční uzávěrka je 29. května. Své příspěvky zasílejte na email: 
paseckyzpravodaj@seznam.cz . Redakční radu (-red-) tvoří Mgr. Taťána Šlešková a Zuzana Šlešková. 
Vydavatel ani redakční rada neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v inzerci. 

mailto:paseckyzpravodaj@seznam.cz

