
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 21.1.2013

Rada obce schvaluje:
1) termín a program ZO dne 4.2.2013 v 17.00 hodin zasedací místnost
• Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
• Vlastní rozpočtová opatření
• Rozpočtové opatření
• Prodej pozemku p.č.2192
• Různé - diskuze
• Závěr
2) zařadit do pořadníku na byty žádost čj. 90 ze dne 16.1.2013
3) uzavření Mandátní smlouvy Č. GHC/2013-01-14 mezi GHC regio S.LO., Sokolská 541/30,

779 00 Olomouc a obcí Paseka. Rada obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Předmět smlouvy úkony a opatření směřující k sestavení zpráv o udržitelnosti
projektu"Úprava návsi Paseka - I.etapa - dětská hřiště, in-line trasa".

4) vyřazení majetku dle inventárních seznamů obce Paseka
5) vyřazení majetku dle inventárních seznamů MŠ Paseka
6) závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2012

Rada obce bere na vědomí:
1) žádost čj. 89 o finanční příspěvek Centra sociálních služeb KLÍČ, p.O. Olomouc
2) vyúčtování provozní dotace ve výši 5000,- Kč čj. 75, kterou obec Paseka poskytla

charitnímu středisku Uničov.Charita Šternberk, Opavská 13, 785 O I
3) návrh objízdných tras při uzavírce silnic Rýmařov-Dlouhá Loučka. Zvýšený provoz se

dotýká naší obce, neboť objízdná trasa pro osobní automobily povede přes Paseku na
Huzovou. Informaci zveřejnit v " Paseckém zpravodaji"
T:30.1.20 13
O: Mgr. Šlešková

Rada obce doporučuje ke schválení ZO:
1) odepsat půjčku společnosti Papedo Paseka s.r.o., IČ: 47682272, ve výši 1.100.000 Kč

která je vedena na účtu 462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé . U
společnosti Papedo Paseka s.r.o. bude tato částka použita na úhradu ztrát minulých let.

2) doporučuje ke schváleni ZO nákup nového osobního auta pro obec.

Rada obce ukládá:
1) starostovi obce obnovit s firmou ČEZ jednání na přemístění přípojky VN - pozemek za

hřištěm
O: Jiří Blažek
T: ihned

2) zveřejnit v .Paseckém zpravodaji" informaci o objízdné trase při uzavírce silnic Rýmařov-
Dlouhá Loučka. Zvýšený provoz se dotýká naší obce, neboť objízdná trasa pro osobní
automobily povede přes Paseku na Huzovou. Informaci zveřejnit v .Paseckém zpravodaji"
T: 30.1.2013
O: Mgr. Šlešková

Zapsala: Čejková R. Jiří Blažek, starosta obce


