
1 Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 20.5.2013

Rada obce schvaluje:

1) termín a program zasedání ZO - dne 24.6.2013 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Paseka

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Rozpočtová opatření
3. Zpráva z výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu" Rekonstrukce veřejného

osvětlení v obci Paseka - I.etapa"
4. Žádost o projednání 6. zrněny ÚP
5. Kontrola usnesení
6. Různé
7. Diskuze
8. Závěr

2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Č. IP-12-80 10531NB/1, Paseka, Milan Wittka -
úprava v mezi Obcí Paseka a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, zastoupená společností
ELPREMO T elektromontáže S.LO.Velká Bystřice ČSA 961, 783 53. Parcela Č. 135/1 a pracela
Č. 2343/7 na LV 10001 - jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene 12.100,- Kč včetně DPH

3) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Č. 1E-12-800 1642/2 Paseka, sanatorium,
rekonstrukce k mezi Obcí Paseka a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Parcela č. st.327,
parcela Č. 2539 budova č.p. 189 - parcela Č. st.259 budova č.p.157 - parcela Č. st. 282, budova
č.p.215 - parcela Č. st. 327 na LV 10001 - jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene
10.043,- Kč včetně DPH.

4) uzavření smlouvy o výpůjče Č. OS201320002565 mezi Obcí Paseka a společností EKO-KOM,
a.s., a Pankráci 1685/17, 14021 Praha 4. Kontejner - horní výsyp - papír 4 ks, kontejner spodní
výsyp - sklo bílé 4 ks.

5) uzavření darovací smlouvy mezi Knihovnou Města Olomouce, p.O. a Obcí Paseka. Předmětem
darovací smlouvy je 187 knih v pořizovací hodnotě 37.082,- Kč

Rada doporučuje ke schválení na za

6) 6. změnu územního plánu naše č.j. 381 ze dne 20.5.2013. Jedná se o rozšíření ploch bydlení na
pozemcích parcela Č. 278/2,278/4,290/1 v k.ú. Karlov u Paseky

Rada obce bere na vědomí:

7) protokol o provedené následné kontrole č.j. KUOK 41468/20l3 ze dne 20.5.20l3 Krajského
úřadu Olomouckého kraje

a) kontrola vyúčtování příspěvku ve výši 427 000,- Kč, Smlouva o poskytnutí příspěvku v
rámci Obnovy venkova Olomouckého kraje 2012" ze dne 2.7.2012 na realizaci projektu
s názvem: Výměna oken a otopného systému, včetně kotel v objektu občanské vybavenosti
Paseka čp. 18. Dle žádosti příjemce o příspěvek ze dne 22.2.2012 uzavřená mezi
Olomouckým krajem a obcí Paseka.



b) kontrola vyúčtování příspěvku ve výši 772000,- Kč " Smlouva o poskytnutí příspěvku ve
výši 772 000 - Kč ze dne 25.6.2012 na částečnou úhradu nákladů na výstavbu cyklostezky,
s cílem zajistit bezpečnost cyklistického provozu, v rámci realizace stavby: Cyklostezka
Paseka - OLÚ Paseka - II. část, , uzavřená mezi Olomouckým krajem a obcí Paseka.

Z provedené následné kontroly vyplývá, že byly dodrženy podmínky stanovené smlouvami a
finanční prostředky byly použity v souladu s účelem stanoveným ve smlouvě.

8) předložený návrh ateliéru KOSA, Zlín na řešení dopravy a parkovacích stání předprostor ZŠ a
farského dvora. Rada obce doporučuje projednat na ZO

9) projekt" Úprava sjezdu k průmyslovému areálu v obci Paseka"

10) cenové nabídky na akci "Vyzdění balkónů na DPS"

11) naše č.j. 356 ze dne 7.5.2013 oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje o přidělení
příspěvku Oblast podpory 1, POV 2013_1 - 102 název projektu" Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Paseka - 1 etapa, investiční příspěvek z Programu obnovy venkova 2013 ve výši
300.000,- Kč.

12) naše čj.379 zde dne 16.5.2013 žádost - Oblastního inspektorátu Olomouc, Česká inspekce ŽP
o poskytnutí informací týkajících se revitalizace rybníka v obci paseka k.ú. Karlov u Paseky.

Zapsala: Čejková R. Jiří Blažek, starosta obce


