
USNESENÍ RADY OBCE PASEKY ZE DNE 02.06.2008

RADA OBCE PASEKY SCDV ALUJE:

1. Radaobce Pasekyprojednalazprávuo výberovémrízenína akci - "Realizaceúspory
energie - materská a základní škola Paseka " a zároven schvaluje výsledek
výberového rízení. Ve výberovém rízení byly vybrány tyto firmy : "Zateplení MŠ a
ZŠ - Paseka" - vítezná firma NOVA THERMOBAU Com s.r.o., Janáckova 30113,
Šternberk- Kc 6.296.792,-. "Rekonstrukcevytápení MŠ a ZŠ Paseka" - vítezná
firma MS-stavby s.r.o., Jilemnického 5/51, Olomouc - Kc 2.107.705,- . Rada obce
Paseky ukládá starostovi obce prípravu smluv s firmami, které byly vybrané.

2. Rada obce Paseky schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Olomouckým krajem
z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji v roce 2008 - Obci Paseka bude poskytnuta dotace ve výši 25.000,-.

3. Rada obce Paseky schvaluje Vlastní rozpoctové opatrení c. 1-8 a tyto dává na vedomí
ZO Paseky.

4. Rada obce souhlasí s žádostí o umístnení výherních hracích prístroju p. Korenkem
v provozovne Paseka cp. 280 v dobe od 1.6.2008-30.11.2008 a dále v provozovne
Paseka cp. 103 od 01.07.2008 - 31.12.2008.

5. Rada obce Paseky schvaluje prominutí poplatku za TDO u osob s trvalým pobytem
v obci Paseka, dle priloženého seznamu, kterí se zde nezdržují - dluh ciní Kc 13.300.

6. Rada obce souhlasí s poskytnutím financního príspevku do 10.000 Kc na vybudování
vjezdu na parcelu c. 504/9 pro manžele Cernocké , za predpokladu splnení daných
podmínek - tedy vybudování vjezdu dle schválených parametru a norem.

7. Rada obce Paseky souhlasí s povolením turistické akce - dogtrekking "Hanácká
štreka"- poradatelHanáckýmushersdub.

v ,
RADA OBCE PASEKY BERE NA VEDOMI:

1. Zápisz místníhorízení odboruŽP MeÚUnicov- nepovolené kácení drevin mimo les
na p. c. 2138/8.

2. Žádosti o umístnení na DPS Paseka, které budou zarazeny do poradníku.
3. Hospodarení spolecnosti PAPEDO Paseka s.r.o. - období 01.01.2007-31.12.2007.

Zapsala: Jitka Chudá - clenka Rady obce Paseky

Starosta obce: Jirí Blažek

Místostarostka obce: RUženaCejková


