
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 1.7.2013

Rada obce Paseka schvaluje:

- doplnění obecně závazné vyhlášky č.6/2012 - Rada obce stanovuje v souladu s obecně závaznou
vyhláškou Č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v souladu s čl, 7 obecně závazné vyhlášky toto
navýšení poplatku pro rok 2013, který byl splatný do 30.6. 2013
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, ovšem bude-li zaplacen do
15.7.2013 nedojde k navýšení poplatku
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, a nebude-li uhrazen do 15.7.
2013 dojde k navýšení poplatku 050 % (tj. 180 Kč)
- zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory kadeřnictví č.p.18 v obci Paseka s platností od
1.8.2013. Záměr bude zveřejněn na úřední desce OÚ Paseka i na elektronické úřední desce OÚ
v době od 8.7. - 24.7.2013
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Č. 1V-12-8008689 mezi Obcí
Paseka, Paseka 17, 783 97, 1Č 00299316 a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, 405 02 1Č 24729035 zastoupena společností ELMO-SA, spol s.r.o. se sídlem
Pavlovická 47/1, 773 00 Olomouc, 1Č 47977001
- Směrnici Rady obce Paseka č.1I2013 - stanovení nájemného za pronájem nebytových prostor KD
v Pasece, Paseka č.p.17. Směrnice je platná od 1.7.2013

- odměnu ředitelce ZŠ Paseka Mgr. Janě Knápkové
- zařadit do pořadníku na byty žádost čj. 432 ze dne 12.6.2013
- dodatek k nájemní smlouvě Č.101913 uzavřenou mezi Obcí Paseka a Pavlem Tuškou, Karlov u
Paseka č.e. 81, 783 86 Dlouhá Loučka. Obec Paseka souhlasí s pronájmem části parcely č.535 třetí
osobě panu Tomáši Pecinovi, bytem Paseka č.p.299, 783 97 za účelem zřízení mysliveckého políčka.
Po ukončení činností trvá povinnost uvedení pozemku do původního stavu ( TIP) .. Výše náYmyza
pronájem pozemku se nemění.

Rada obce bere na vědomí

- sdělení ředitelky MŠ Paseka o přerušení provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin. Provoz
bude přerušen v době od 1.7.2013 do 4.8.2013 a opět začne 5.8.2013. Zaměstnanci budou čerpat
řádnou dovolenou.

- přijatou výpověď nájmu nebytových prostor - kadeřnictví č.p.l8 ze dne 28.6.2013 čj. 477/2013
- žádost čj. 517 o odkoupení obecního pozemku v k.ú. Karlov u Paseky
- žádost občanů bydlících v uličce k ČOV o zabezpečení bezpečného přechodu při odbočování
z hlavní silnice na místní komunikaci k ČOV - smrky u č.p.1. Starosta obce vydal Rozhodnutí o
povolení ke káceni dřevin vlastníkovi pozemku Zemědělskému družstvu Paseka, v likvidaci.

- výsledky testování žáků ZŠ Paseka v projektu N1QES za školní rok 2012/2013
- oznámení o konání dětského tábora PS Čápata v Paseckém Žlebu
- konání Mše s biřmováním v Pasece dne 26.10.2013.
- přípravu oslav 355 let školy v Pasece - den otevřených dveří dne 26.10.2013.

Rada obce ukládá:
zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory kadeřnictví č.p.18 v obci Paseka s platností
od 1.8.2013. Záměr bude zveřejněn na úřední desce OÚ Paseka i na elektronické úřední desce
OÚ v době od 8.7. - 24.7.2013

O: Niessnerová, T: 8.7.2013



- nechat vypracovat znalecký posudek na dotčený pozemek a do 15.7.2013 připravit podklady pro
posouzení pozemku na místě samém za účasti radních dne 15.7.2013

O: Blažek J., T: 20.8.2013
- zaslat sdělení panu Ivo Páleníkovi, Pasekač.p. 219, aby umožnil zástupcům obce vstup do
provozovny za účelem provedení protipožární prohlídky dne 29.7.2013 v objektu bývalé zemědělské
stavby za účasti Hasičů Dl. Loučka a členů rady.
O: Blažek J., T: 10.7.2013

Zapsala: Růžena Čejková Jiří Blažek, starosta obce
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