Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 8.6.2009
Přítomni: Jiří Blažek, Růžena Čejková, Vladimír Špitt, , Jitka Chudá
Omluven: Bohuslav Pecina

Rada obce schvaluje:
Termín a program zastupite1stva obce dne 22.6.2009
Program:
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Zřízení Veřejné služby dle ustanovení zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
3. Rozpočtové opatření
4. Cena vodného a stočného od 1.7.2009
5. Upravený návrh zadání 4.změny ÚP obce
6. Různé
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
Pronájem části pozemku parcela Č. 2255/1 u domu čp. 67 manželům Vymětalíkovým, bytem
Paseka čp. 67, 783 97
Dodatek nájemní smlouvy na koupaliště o podmínky při konání kulturních akcí vareálu
hřiště u koupaliště
Na základě žádosti o byt čj. 102, přidělení bytu č.111 v bytovém domě čp. 215 panu M.Š.
Na základě žádosti o větší byt čj.23, přidělení spojeného bytu 107+108 v bytovém domě čp.
215 paní RCH.
Na základě žádosti o byt čj. 105, přidělení bytu Č. 83 v bytovém domě čp.215 paní J.S.

Rada obce bere na vědomí:
Předložený přehled nákladů a výnosů u vodného a stočného za období od 1.7.2007 do
31.12.2008 Vodohospodářské společnosti Sitka S.r.o.
Předloženou obchodní nabídku firmy Alsico s.r.o. Velký Újezd na úsporu el.energie
veřejného osvětlení v obci nasazením vhodné regulační jednotky
Výsledky srovnávacích testů Stonožka 2008/2009 žáků 5.ročníku ZŠ v Pasece
Děkovný dopis za celoroční spolupráci od ředitelky ZŠ
Žádost čj.160 ze dne 8.6.2009 o projednání předložených návrhů k řešení provozu
koupaliště
Dohodu ze dne 24.11.2008 o provedení společného oplocení mezi parcelami č.2547/13 a
2547/14

Rada obce ukládá:
Na základě posudku VHS Sitka S.r.o. a provedeného vyhodnocení monitoringu stávající
kanalizace v obci, zapracovat do rozpočtu obce pro rok 2010 částku na opravu kanalizace
Seznámit účastníky dohody o provedení společného oplocení mezi parcelami č.2547/13 a
2547/14 o rozhodnutí RO
Panu .Pecinovi projednat žádost čj .153 ze dne 3.6.2009 o povolení ke kácení stromů na
Karlově
Paní Čejkové vyvolat jednání s fa. AZ studny o možném vyprojektování a realizaci výkopu
studní k odběru vody pro potřeby koupaliště
Jiří Blažek ~A"
starosta obce
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V Pasece dne 8.6.2009

Zapsala: paní Čejková

