
Výpis ze zápisu zasedání Rady obce Paseka ze dne 12.8.2013

Rada obce schvaluje:

1. výpověď smlouvy s firmou MIX MAX- ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno na
zajištění energetického auditu ke dni 31.08.2013

2. na základě provedeného cenového průzkumu, že dodavatel pro projekt realizovaný v rámci Opatření:
Realizace místní rozvojové strategie, ázev projektu: Rozvoj venkovské turistiky v Pasece - Putování za
vodníkem, bude tento dodavatel: firma Machovský mapy s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec, IČ: 286
19 633, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu: 304.920, Kč, včetně DPH. Rada obce schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. Termín realizace do 11/2013

3. Vlastní rozpočtové opatření č.12120 13 a rozpočtové opatření č. 6/2013

4. Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Paseka, Paseka čp.17, 78397, IČ 299316 ,zastoupenou Jiřím
Blažkem, starostou obce a firmou BlueFort s.r.o. Lázeňská 41 542 25 se sídlem Janské Lázně, IČ 287
98058, zastoupenou Mgr. Janem Vaníčkem na zajištění a administraci zjednodušeného podlimitního
řízení na pod limitní veřejnou zakázku" Redukce prašnosti mobilní technikou v obci Paseka" na
dodavatele, cena 25.410,- Kč včetně DPH. Rada obce pověřuje starostu obce Jiřího Blažka podpisem této
smlouvy

5. Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Paseka, Paseka čp.17, 783 97, IČ 299316 ,zastoupenou Jiřím
Blažkem, starostou obce a firmou BlueFort s.r.o. Lázeňská 41, 542 25 se sídlem Janské Lázně, IČ 287
98058, zastoupenou Mgr. Janem Vaníčkem na Dotační management projektu "Redukce prašnosti
mobilní technikou vobci Paseka" - zhotovení dokumentace potřebné k čerpání dotace a zhotovení
dokumentace k monitoringu projektu po čerpání dotace, cena 36.300,-Kč včetně DPH. Rada obce
pověřuje starostu obce Jiřího Blažka podpisem této smlouvy

6. zařadit do evidence žadatelů žádost o byt na DPS čj. 536 ze dne 29.7.2013

7. odpuštění nájenmého za sál KD v Pasece za měsíc červenec a srpen 2013, měsíční nájemné 200,- Kč
paní Kateřině Ondráčkové, bytem Dukelská 829 783 91 Uničov z důvodu, že sál v tyto měsíce
nevyužívá

8. zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory bývalé kadeřnictví č.p.18, Paseka 783 97 na úřední
desce OÚ Paseka

Rada obce bere na vědomí:

8. oznámení Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. 620 ze dne 12.8.2013 o zahájení přezkoumání
hospodaření obce Paseka za rok 2013 dne 11.9.2013

9. sdělení Státní fondu ŽP ČR, Praha čj .618/20 13 o poskytnuté dotaci na akci " Redukce prašnosti
mobilní technikou v obci Paseka"



10. rozhodntuí čj. MUUV 5604/2013 ŽP, sp.zn. ŽP 436/2013 OKu o schválení Kanalizačního řádu
kanalizace pro veřejnou potřebu obce Paseka

Rada obce ukládá:

11. zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory bývalé kadeřnictví č.p.18, Paseka 783 97 na úřední
desce OÚ Paseka
O: Lenka Niessnerová
T: Ihned

Rada obce nedoporučuje ke schválení ZO:

12. odprodej části parcely Č. 373 v k.ú. Karlov u Paseky, žádost o odkup čj. 628 ze dne 5.8.2013

Zapsala: Čejková R. Jiří Blažek, starosta obce
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