
Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 26.1.2009 .

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

Rada obce schvaluie:

-Tennín a program za dne 23.2.2009 v 17.00hod. v zasedací místnosti KD V Pasece

1. Volba návrhové komise a overovatelu zápisu
2. Rozpocet obce na rok 2009
3. Smernice pro poskytování a úctování cestovních náhrad
4. Obecne závazná vyhláška c.l/2009
5. Hospodárský výsledek MŠ a ZŠ za rok 2008
6. Odpisové plány MŠ a ZŠ na rok 2009
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací v majetku obce Paseka
8. Žádost o odkoupení pozemku parcela c. 211 o výmere 416 m2 v k.ú. Paseka .
9. Platová úprava clenu za dle prílohy c.l narízení vlády c. 37/2003 Sb.(c.20/2009) pro rok 2009

10. Ruzné
11. Diskuze
12. Usnesení
13.Záver

Žádost cj. 7 ze dne 14.1.2009 o prominutí poplatku za odpady na rok 2009
Zámer prodat pozemek parcela c. 211 o výmere 416 m2 v k.ú. Paseka
Zaradit do poradníku na byt v DPS žádost cj. 24 ze dne 26.1.2009

Rada obce bere na vedomí:

- Infonnaci starosty o jednání se zástupci spolecnosti Paseka, zemedelská a.s. Babice o
nájemní smlouve na pozemky obce za úcelem zemedelského podnikání

-výzvu Mestského úradu Unicov, odbor výstavby k úcasti na kontrolní prohlídce stavby-
zemedelská hospodárská budova na parcele c. 68/2 ,77 v k.ú Paseka

- Zprávu Ceské školní inspekce z inspekce provedené v základní škole Paseka ze dne 17.1.2009
- Infonnaci jednatelky spolecnosti Papedo Paseka o odstranení závad na nové peci v pekárne

Rada obce doporucuie ke schválení ZO Paseka:

-Prodej pozemku parcela c. 211 o výmere 416 m2 v k.Ú.Paseka
- Platovou úpravu clenu za dle prílohy c.l k narízení vlády c. 37/2003 Sb. ( c.20/2009 Sb.)
- Návrh rozpoctu obce Paseka na rok 2009
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