
Usnesení ze zasedání rady obce Paseka
dne 16.11.2009

Přítomni: Jiří Blažek, Růžena Čejková, Vladimír Špitt, Jitka Chudá,
Omluveni: Bohuslav Pecina

Rada obce schvaluje:

Doplnit do programu zasedání ZO - změna č.2 obecně závazné vyhlášky č.1I2003, kterou
se mění a doplňuje vyhláška č.1/2003 ze dne 10.12.2003 o místních poplatcích
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene Č. IP-12-8004509/002 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874/8,
Zařadit do pořadníku na byt žádost čj .300 ze dne 10.11.2009
Na základě žádosti čj.298 ze dne 9.11.2009 - přidělení bytu č.89 paní Haně Drozdové,
bytem Paseka čp.215/88 za podmínky složení finanční částky ve výši 10 tis.Kč, která
bude vázána na opravu bytu
Finanční dary členům rady obce

panu Vladimíru Špittovi ve výši 10 000,- Kč
panu Bohuslavu Pecinovi ve výši 10000,- Kč
paní Růženě Čejkové ve výši 10000,- Kč
paní Jitce Chudé ve výši 10 000,- Kč

Rada obce ukládá:

Vypracovat podrobný výpočet nákladů na odvoz TDO
Odpovídá: pí. Macháčková

Projednat se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín 4, Teplická 874/8 změnu ve smlouvě
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.IE-12-8001642/02, Čl.VI.
Náhrada za zřízení věcného břemene odst. 1)

Odpovídá: starosta obce Jiří Blažek

Rada obce bere na vědomí:

Informaci FÚ o možnosti změnit koeficient daně z nemovitostí (zůstává v platnosti
koef. 1,6)
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení "Paseka, sanatorium,
rekonstrukce NNk"
Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu
"Paseka, sanatorium, rekonstrukce NNk" č.IE-12-800 1642/02
Žádost čj.298 ze dne 9.11.2009 o přidělení bytu č.89 v bytovém domě čp.215
Oznámení čj .ŽP 966120090ku ze dne 2.11.2009 o zahájení vodoprávního řízení
společnosti Sitka, S.LO. Vinohradská 2288/7, 785 01 Štemberk ve věci schválení
"Havarijního plánu pro látky závadné vodám" na ČOV v působnosti VHS Sitka, S.LO.

v k.ú. Paseka u Štemberka
Nabídku firmy Deratizace, dezinfekce, dezinsekce Tovéř na speciální ochranné deratizace
Děkovný dopis Střediska rané péče SPRP Olomouc za poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 3 000,- Kč na pořízení kompenzačních pomůcek pro děti
Vyhlášení XIII.výzvy z SFŽP ČR - týká se projektu .Kačák" a ,,1I.etapa ozelenění obce"



Rada obce doporučuje ke schválení na ZO:

Změnu č.2 obecně závazné vyhlášky č.1/2003, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č.1I2003 ze dne 10.12.2003 o místnich poplatcích

Jiří Blažek
starosta obce

V Pasece dne 16.11.2009
Zapsala: Čejková Růžena


