
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

USNESENÍ
z 3. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 12. 12. 2014

Rada obce:
37. neschvaluje přijetí námitky pana F. Káby
38. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
39. bere na vědomí zprávu starosty s postupem ve funkci od minulého zasedání rady
40. bere na vědomí návrh programu rozvoje obce
41. doporučuje ZO zvýšit cenu vodného a stočného o 5% a požádat ministerstvo financí o povolení
vyššího nárůstu ceny
42. schvaluje smlouvu o zimní údržbě s firmou Agro Wolf s.r.o.
43. doporučuje ZO neschválit námitku p. Jůzy k zápisu ze dne 27.11.2014
44. schvaluje zadat vypracování návrhu na znak a prapor obce p. Červenkovi
45. bere na vědomí informace o dalším postupu  v oblasti odpadového hospodářství
46. odkládá projednání pravidel pro zadávání veřejných zakázek na příští zasedání
47. odkládá projednání organizačního řádu na příští zasedání
48. odkládá projednání Kontrolního řádu výborů ZO na příští zasedání
49. odkládá projednání delegování pravomocí starostovi na příští zasedání
50. pověřuje p. Cihlářovou vypracováním stanoviska obce k akci „Peronizace žst. Pačejov“
51. souhlasí s výzvou pro firmu Priorit k podání cenové nabídky k odkoupení pozemků
52. doporučuje ZO schválit změnu rozpočtu 7/2014 a bere na vědomí seznam proplacených faktur
53. bere na vědomí 2 nabídky na právní zastoupení obce a pověřuje starostu požádat o třetí 
nabídku
54. bere na vědomí termín zasedání RO
55. bere na vědomí jednání s firmou
56 bere na vědomí změny v žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce místních komunikací“
57. pověřuje starostu obce řešením úklidu budovy OÚ a ZS
58. souhlasí s odpovědí firmě Projinstal v tom smyslu, že se vede jednání o neprodloužení nájemní 
smlouvy T-Mobilem a je předpoklad, že nájemní smlouva skončí v roce 2021. Firma Projinstal 
Plzeň, by se měla vyjádřit, zda má za těchto podmínek zájem záměr realizovat. V případě, že ano, 
pak bude vybrána jedna z variant navrhovaná v dokumentaci.
59. pověřuje p. Cihlářovou vypracováním stanoviska obce k akci „Pačejov, Nádraží – kabel NN“
60. bere na vědomí, že technický dozor investora u stavby Tenisový kurt vykonává Ing. Martin 
Liška.
61. souhlasí, aby odstranění stromoví i následný úklid na pozemcích p. č. 948 a 805 v k.ú. Velešice 
a p. č. 846/6 a 719/2 v k.ú. Pačejov provedly firmy pověřené ČEZ Distribuce
62. bere na vědomí Usnesení Ústředního krizového štábu
63. schvaluje pravidla pro zapůjčování dataprojektoru.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


