
Usnesení c. 12

ze zasedání Zastupitelstva obce Paseka konaného dne
8.9.2008 v 17.00 hod. v zasedací místnosti kulturního domu

Zastupitelstvo obce Paseka schvaluje:

1. splacení zustatku jistiny ze smlouvy o úveru c.14/396-2 jednorázove na úcet
SFRB dle jeho podmínek a termínu

2. bezúplatný prevod pozemku p.c.2790/3 o výmere 1990 m2 orná puda, p.c.
2790/4 m2 o výmere 2899 m2 ostatní plocha, p.c. 2731/3 o výmere.3709 m2
orná puda, p.c. st 449 o výmere 252 m2 zastavená plocha a nádvorí, p.c.st 268 o
výmere 211 m2 zastavená plocha a nádvorí v k.ú. Paseka u Šternberka
z majetku PF CR do vlastnictví Obce Paseka

3. žádost cj. 190 ze dne 3.9.2008 o odprodej obecního pozemku, ZO schvaluje
odprodej obecního pozemku p.c.2252/11 o výmere 136 m2 dle geometrického
plánu 449-655/2008, schváleného KÚ Olomouc dne 7.8.2008 c.1916/2008
manželum Lenobelovým, bytem Paseka 25, 783 97 a to za cenu 10,-Kc/m2, pri
výmere 136m2 ciní celková cástka 1 360,- Kc

4. žádost cj.189 ze dne 3.9.2008 o odprodej obecního pozemku, ZO schvaluje
odprodej obecního pozemku p.c.30/1 v k.ú. Paseka u Šternberka o výmere 115
m2 ostatní plocha paní Blance Giblové, bytem Paseka 170, 783 97 a to za cenu
10,-Kc/m2, pri výmere 115m2 ciní celková cástka 1 150,- Kc a to z duvodu
zajištení trvalého a bezproblémového prístupu na pozemek p.c.30/3 a RD
cp.170 paní Blanky Giblové

Zastupitelstvo obce Paseka neschvaluje:

1. žádost cj.161 ze dne 21.7.2008 o odprodej obecního pozemku p.c.30/1 o výmere
115 m2 v k.ú. Paseka u Šternberka, ZO neschvaluje prodej obecního pozemku

p.c. 30/1 o výmere 115m2 v k.ú. Paseka u Šternberka panu Josefu Šímovi, bytem
Paseka 171, 783 97



Zastupitelstvo obce Paseka bere na vedomí:

1. vlastní rozpoctové opatrení c.I-8 schválené Radou obce Paseka dne 2.6.2008

2. vlastní rozpoctové opatrení c.9-17 schválené Radou obce Paseka dne 11.8.2008

3. nabídku firmy Valldemossa trade s.r.o. Suchdol u Kutné Hory na vybudování
slunecní elektrárny, zarízení Helio star turbo 2 a to za financní spoluúcasti
Obce Paseka

4. žádost cj.173 ze dne 6.8.2008 o odkoupení obecního pozemku p.c. 139/49 o
výmere 110m2 trvalý travní porost v k.ú. Karlov u Paseky . Do ukoncení
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Karlov nebude ZO prodávat obecní
pozemky v k.ú. Karlov u Paseky

5. žádost cj.179 ze dne 12.8.2008o odkoupení obecních pozemku p.c..292/3 o
výmere 981 m2 trvalý travní porost, p.c.290/6 o výmere 481m2 ostatní plocha
v k.ú. Karlov u Paseky. Do ukoncení komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Karlov nebude ZO prodávat obecní pozemky v k.Ú.Karlov u Paseky

6. program a organizacní zajištení oslav ,,350 let první zmínky o škole v Pasece"
9.00-14.00 hod. - dopoledne otevrených dverí v ZŠ a MŠ
12.00 hod. - setkání hostu, pracovníku školy, žáku a predstavitelu obce
spojené se slavnostním otevrením nove zrekonstruované ZŠ a Mš a krestem
knihy ,,350 let školy v Pasece"
14.00-18.00 hod. - zabíjackové hody a prátelské posezení pri cimbálovce, pro
deti zábavné odpoledne

7. pripomínku na pruchodnost a údržbu chodníku podél hl. silnice smer OLú

Zastupitelstvo obce Paseka ukládá:

1. starostovi obce sjednat schuzku se zastupiteli obce Paseka a firmou Valldemossa
s.r.o. Suchdol u Kutné Hory

2. starostovi obce vyzvat majitele zahrad kolem chodníku u hl. silnice smer OLÚ
k orezání keru a stromu, které prerustají do tohoto chodníku

Ružena Cejková
místostarostka obce

V Pasece 8.9.2008


