
VÝPisze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 7.1.2013

Rada obce schvaluje:

1) Dodatek směrnice - cestovní náhrady s platností od 1.1.2013

Rada bere na vědomí:

1) informace starosty o době a místě konání voleb prezidenta ČR, v pátek dne 11.1.2013
od 14.00 - 22.00 hod, v sobotu dne 12.1.2013 od 8.00 - 14.00 hod ..V případě, že
postoupí do druhého kola více kandidátů, bude se druhé kolo volby prezidenta konat
ve dnech 25. a 26.1.2013 ve stejných časech.

2) informace starosty, že byla v termínu podána žádost o dotaci na zpracování nového
územního plánu.

3) informaci z ministerstva financí o povinnosti zřízení účtu obce u ČNB - týká se
dotací.

4) akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí - Intenzita čav Paseka, čj. SFZP 155510/2012, akceptační číslo 12132341.

5) roční výkaz o knihovně za rok 2012, který zpracovala Mgr. Martina Orságová,
knihovnice.

6) výsledek ankety na umístění dětského hřiště v lokalitě Paseka - Sanatorka. Z ankety
vyplynul většinový názor - zelený plocha nad bytovým domem č.p. 215.

7) provedení probírky v obecním lese strojem Harverstor
O: zajistí pan Jan Richter
T: 28.2.2013

Rada obce doporučuje

1) zapracovat do rozpočtu na rok 2013 následující akce:

rekonstrukce koupaliště a areál
rekonstrukce osvětlení cyklostezky a nové odpočívky
dětské hřiště Paseka - Santorka
dokončení minihřiště v obci horní část
rekonstrukce osvětlení v obci
přemístění kompostárny
kontejnery na zelený odpad
zelený pás dolní část obce od KD k č.p. 1
oplocení vodárny
odbočovací cesta k průmyslové zóně
nové osvětlení vánočního stromku

2) ke schválení za žádost ředitelky ZŠ Paseka o výjimku z počtu žáků pro měsíce
prosinec a leden školního roku 201212013 na počet 58 žáků. ~
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