
Usnesení ze zasedání Rady obce Paseka
dne 15.12.2008 .

Prítomni: Jirí Blažek, Ružena Cejková, Jitka Chudá ,Vladimír Špitt,

Rada obce schvaluje:

- smlouvu o uzavrení budoucí smlouvy o zrízení vecného bremene c.IE - 12-800123312mezi
ObcíPasekoua CEZDistribuce,a.s. . Jednáse o výmenuvenkovníhovedení- sloupy a stožáry
u obce Paseka, Sovinec, Karlov

- žádost reditelky základní školy o rozpoctové opatrení na navýšení rozpoctu základní školy o
cástku 40 000,- Kc na zálohu plynu v mesících listopadu a prosinci r.2008

- žádost reditelky základní školy o schválení prevedení financních prostredku mezi fondy Zš ve
výši 81 898,40 Kc, z fondu rezervního do fondu reprodukce majetku. Financní pJ:ostredkybyly
využity na nákup a rekonstrukci majetku Zš.

- mimorádnou financní odmenu reditelce MŠ a ZŠ

- smlouvu o dílo mezi Obcí Paseka a spolecností MV STAVIS, Prícní 4C,Brno na realizacní
projektovoudokumentaci"Úpravanávsi"

-úbytky dlouhodobého majetku obce za rok 2008 ve výši 6 227 534,51 Kc

::úbYtkydlouhodobého majetku ZŠ za rok 2008 ve výši 95 878,20 Kc

- žádost spolecnosti AGH ROYAL s r.o. RoŽllovp. Radhoštem o povolení provozu výherních
hracíchprístrojuv období1.1.2009- 30.6.2009:
1 ks Restaurace na Osmicce, Paseka 103
1 ks Pizzerie Paseka lécebna, Paseka 280
1 ks Hostinec v Rudým, Paseka 73

- žádost paní Tolárkové, projekcní práce, plyn-voda ,Olomouc ke vstupu na pozemek parcela
c.225112pri provádení kanalizacní ,vodovodní a plynovodní prípojky pro rekonstrukci objektu
na parcele c. 70/4 za predpokladu, že pozemek p.c. 2251/2 bude po provedení prací uveden do
puvodního stavu

- žádost spolecnosti ELMO-SA s r.o. oddelení projekce, Olomouc - odbocení ze stávajícího
venkovního vedení NN kabelem 16 nad komunikací a novou podperu umístenou na parcele c.
215 viz. doložený situacní zákres. Název stavby IP-128005149, Paseka, Orság - prípojka NN

- žádost spolecnosti Cukrárská výrobna Pavla, Paseka cp. 85 o splátkový kalendár na dlužnou
cástku za nájemné ve výši 50000,- Kc. Splátkový kalendár se stanovuje takto : od 1.1.2009
mesícní splátka dluhu 5000,- Kc a poslední splátka v mesíci 10/2009, za predpokladu, že bude
od 1.1.2009hrazen také rádný mesícní nájem ve výši 5 000,- Kc dle uzavrené smlouvy

- žádost Mgr.Kurimského, Dukelská 2 Olomouc, obec souhlasí s výstavbou roubeného domu na
parcele c. 5/1 a 512v obci a k.ú. Paseka dle priloženého situacního zákresu



Rada obce bere na vedomí:

- návrh smlouvy o pronájmu pozemku mezi Obcí Paseka a spolecností Paseka, zemedelská a.s.
Babice 80

- informaci reditelky MŠ o uzavrení školky v dobe vánocních prázdnin v termínu od 22.12.2008-
2.1.2009. Provoz bude zahájen v pondelí 5.1.2009

- žádost cj.185 ze dne 10.12.2008 o zhotovení príjezdové komunikace k parcele c. 204/2 pres
parcelu c. 208/3.

Rada obce ukládá:

- starostovi obce zajistit zverejnení zámeru obce pronajmout obecní pozemky za úcelem
zemedelského podnikání v celkové výmere cca 92 ha.

V Pasece dne 15.12.2008
Zapsala: Jitka Chudá


