
Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 15.2.2010

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

Rada obce schvaluje:

Snížení nájemného za nebytové prostory v budově zdr. střediska čp. 18 občanskému
sdružení Zvoneček IČ 22835393 z 500,-Kč/měs. na částku 1,-Kč/rok
Směrnici cestovních náhrad s platností od 1.1.2010
Směrnici pro označování budov s platností od 1. .2010
Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory cukrářské výrobny čp. 85 paní
Žmolíkové a to do 30.4.2010, za předpokladu uhrazení veškerých finančních závazků do
tohoto data
Zařadit do pořadníku na byt v DPS žádost čj. 59 ze dne 9.2.2010
Zařadit do pořadníku na byt žádost čj. 68 ze dne 15.2.2010
Uspořádání veřejné hudební produkce TJ SOKOL Paseka dne 19.2.2010,20.00 - 02.00
hod., vstupné 60,-Kč hraje sk. SIRIUS
Uspořádání veřejné hudební produkce Sport pro všechny Paseka dne 13.3.2010,20.00-
02.00 hod. vstupné 70,-Kč hraje sk.FOFROV ANKA
Změnu stanoviska pro dodatečné povolení stavby hospodářské kůlny pro stání
zemědělské techniky na pozemku parc.č.1112 pana Josefa Januše. Obec Paseka netrvá na
podmínce č.4 rozhodnutí čj.8502NSIRO( tl05 - čelní strana kůlny nemusí být uzavřena
vraty

Rada obce neschvaluje:

Žádost pí.Žmolíkové o snížení nájemného za nebytové prostory cukrářské výrobny čp.85

Rada obce bere na vědomí:

výroční zprávu MŠ Paseka za rok 2009
Výroční zprávu ZŠ Paseka za rok 2009
Oznámení paní Petry Pončíkové, bytem Paseka čp.254 o odstoupení od záměru výstavby
RD na pozemku parcela Č. 2755/28 v obci Paseka
Žádost sl.Hluchenkové a p.Jaši, bytem Paseka 184 o odkoupení a převod pozemku parcela
Č. 2755/28 v obci Paseka
Zprávu Policie ČR, obvodní odd. Uničov o stavu veřejného pořádku v k.ú. OÚ Paseka za
rok 2009

Rada obce ukládá:

Přepracovat návrh kupní smlouvy mezi Obcí Paseka a Jiřím Kučerou, bytem Paseka
čp.241 na odkoupení pozemku parcela Č. 2755/33 díl a) o výměře 230m2 za cenu 30-
Kč/m2

Rada obce doporučuje ke schválení:

Převod pozemku parcela č.2755128 v k.ú.Paseka Petry Pončíkové, bytem Paseka čp.241
na sl.Hluchenkovou a pana Jašu bytem Paseka č.184
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Jiří Blažek ~~
starosta obce /~ ~ Zapsala dne 15.2.2010 Růžena Čejková


