Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 2.11.2009
Přítomní: Jiří Blažek, Růžena Čejková, Vladimír Špitt, Jitka Chudá,
Omluvení: Bohuslav Pecina

Rada obce schvaluje:
Záměr odkoupit od pana Bohuslava Novotného, bytem Želechovice 58, 783 91 pozemek
ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace - parcela č. 2251/18 o výměře 91m2
v obci Paseka
Záměr prodat pozemek - ostatní plocha - parcela č.2251/1 díl a) o výměře 116m2 v obci
Paseka
Výměnu bytů č.89/čp.215 paní Martiny Pekařové a volného bytu č.125/čp.215 a zároveň
přidělení bytu - garsoniéry č. 124/čp.215 paní M.Pekařové - dojde k propojení bytu č.124
a č.125 s platností od 1.11.2009
Termín a návrh programu zasedání zastupitelstva obce dne 27.11.2009 v 17.hod.:
1. Program zasedání
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová opatření
4. Rozpočtové provizorium na I.čtvrt1.2010
5. Změna č.2 obecně závazné vyhlášky č.1/2003 o místních poplatcích
6. Odprodej pozemku parcela č. 2251/1 díl a) o výměře 116m2 v obci Paseka
7. Odkoupení pozemku parcela č. 2251/18 o výměře 91m2 v obci Paseka
8. Zpráva starosty o činnosti obce za rok 2009
9. Finanční dar Římskokatolické farnosti Paseka na vymalování kostela sv. Kunhuty
10. Odstoupení a schválení předsedy kontrolního výboru obce
11. Různé
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr

Rada obce ukládá:
Zajistit znalecký posudek na pozemek parcela č.2251/18 o výměře 116m2 v obci Paseka
Odpovídá: pí.Niessnerová
Kontrolnímu výboru obce provést kontroly u zřízených příspěvkových organizací MŠ a
Odpovídá: předseda kontrolního výboru p.Pecina
Vyhlásit místním rozhlasem žádost o pomoc při úklidu spadaného listí
Odpovídá: pí.Niessnerová
Projednat se Správou silnic Olomouckého kraje opravu propustku u restaurace Na
Vyhlídce
Odpovídá: starosta obce p.Blažek

zs

Rada obce bere na vědomí:
Předložené Pravidla rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí 2010
Ukončení stavebních prací na projektu Úprava návsi Paseka"
Dopis - poděkování organizátorů .Rally Jeseníky 2009" za spolupráci při organizaci
závodů
Písemné připomínky čj.285 k místnímu šetření na parcele č.6812 "Přístavba a stavební
úpravy zemědělské hospodářské budovy"

Rada obce doporučuje ke schválení na ZO:
- Pravidla rozpočtového provizoria na I.čtvrtletí 2010
- Odkoupení pozemku parcela č. 2251/18 o výměře 91m2 v obci Paseka
- Prodej pozemku parcela č.2251/1 díl a) o výměře 116m2 vobci
Vymětalíkovým, bytem Paseka 67, 78397

Jiří Blažek
starosta obce

V Pasece dne 2.11.2009
Zapsala: Čejková Růžena
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