
Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 31.8.2009

Přítomni: Jiří Blažek, Růžena Čejková, Vladimír Špitt, Jitka Chudá, Bohuslav Pecina

Rada obce schvaluje:
zařadit do pořadníku žádost o byt na DPS čj .232 ze dne 31.8.2009
vlastní rozpočtové opatření č.17 - 23
zamítnutí žádosti čj.153 ze dne 3.6.2009
termín zasedání za dne 21.9.2009 a program:

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtová opatření
3. Upravený návrh zadání 4. Změny ÚP obce
4. Příspěvek pro MAS Uničovsko
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Různé
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Rada obce ukládá:
na základě žádosti čj.221 ze dne 25.8.2009 o opravu pronajaté nemovitosti č.p. 85
starostovi obce - zajistit od žadatele přesnou specifikaci úprav,oprav,vyčíslení výše
investic, při náročnějších úpravách stavební povolení
paní Niessnerové na základě žádosti čj.153 písemně seznámit žadatele o povolení ke
kácení dřev in s výsledkem prošetření situace na místě samém a s výsledkem rozhodnutí
panu Pecinovi na základě žádosti čj.195 ze dne 3.8.2009 označit na parcele 309/1 v osadě
Karlov nejvyšší dřeviny ke kácení, zajistit pokácení dřeva úklid, vydat rozhodnutí
starostovi obce - využít pracovníky VPP na pročištění hran potoka v horní části obce
starostovi obce vyvolat jednání s MÚ Šternberk a MÚ Uničov o možném napojení
cyklotrasy Uničov - Šternberk - Paseka
starostovi obce průběžně informovat radu obce o dalším postupu - jednáních o možné
výstavbě fotovolataické elektrárny v obci
starostovi obce vyvolat jednání s Českým rybářským svazem - místní organizací
Šternberk o vyjasnění právního vztahu užívání paseckého rybníku

Rada obce bere na vědomí:
protokol o výsledku kontroly na obecním úřadě, kterou provedl dne 25.8.2009
kontrolní výbor OÚ
žádost čj. 221 ze dne 25.8.2009 o opravu pronajaté nemovitosti č.p. 85
žádost čj. 153 ze dne 3.6.2009 o skácení stromů
žádost čj. 195 ze dne 3.8.2009 o skácení stromů
informaci starosty obce o zájmu firmy vystavět v obci fotovolataickou elektrárnu
informaci místostarostky obce o zasedání správní rady MAS Uničovsko, kde byly
schváleny fische pro čerpání dotací
informaci jednatelky společnosti Papedo Paseka o výsledku kontroly ČOI

V Pasece dne 31.8.2009
Zapsala: Čejková Růžena
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