
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 6. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 6. 2. 2015

Rada obce:
103. bere na vědomí kontrolu zápisu 5. zasedání RO
104. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou 
      a program zasedání
105. bere na vědomí informace o stavu na úseku vodního hospodářství
106. bere na vědomí zprávu starosty s postupem ve funkci od minulého zasedání rady
107. schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení 4 radarů pro měření rychlosti za celkovou 
cenu asi 198.000,- Kč a schvaluje spoluúčast obce ve výši nejméně 20% z celkových nákladů.
108. bere na vědomí návrh OZV
109. schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky na akci „Rekonstrukce místních komunikací“ 
firmám: Silnice Klatovy a.s., Lesní stavby Nýrsko s.r.o., Silba s.r.o., Berger Bohemia a.s., Eurovia 
CS a.s. 
110. schvaluje kritéria pro výběrové řízení: 80% cena, záruční lhůta 5%, délka realizace 5%, 
odstranění závad 5%, reference 5%.
111. schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací“ 
ve složení: František Kába, Pavel Jůza, Luboš Straka, Milan Běloch, Alena Štěpáníková, náhradník:
Zdeněk Chaluš, zapisovatelka: Hana Formanová
112. bere na vědomí informace o přípravě kulturních a společenských akcích v obci
113. bere na vědomí informace o přípravě zasedání ZO.
114. bere na vědomí seznam proplacených faktur
115. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Pošumavskému sportovnímu 
sdružení.
116. schvaluje výši odměny za brigádu, kterou organizují spolky 80,- Kč / hodinu
117. souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu KD od 30. 5. do 30. 6 2015 pro výstavu, kterou pořádá 
Junák Pačejov od 6. 6. do 28. 6. 2015.
118. schvaluje zadání zakázky zhotovení rámečků v kolumbáriu a vyčištění schodů na hřbitově p. 
Srbovi, Horažďovice
119. souhlasí s provedením stavby „Pačejov, domovní čístírna odpadních vod pro RD na pozemku 
st. p. č. 50/2“ v k.ú. Pačejov dle PD zpracované společností VAK SERVIS Klatovy, souhlasí s 
umístěním stavby na pozemku st. p. č. 50/2 a 50/3 v k. ú. Pačejov a souhlasí s vydáním územního 
souhlasu a stavebního povolení pro tuto stavbu
120. bere na vědomí žádosti o prodej pozemků a doporučí ZO k projednání
121.  povoluje pokácení stromů na pozemku p. č. 447 v k. ú. Týřovice u Pačejova a ukládá 
náhradní výsadbu a následnou péči o vysazené stromy po dobu 3 let.
122. souhlasí s podpisem kupní smlouvy s firmou LESS a TIMBER na odběr dříví
123. doporučuje ZO udělení výjimky z počtu děti v MŠ
124. schvaluje přidělení bytu v č.p. 73..........................
125. zamítá žádost o přehrazení chodby v suterénu domu s pečovatelskou službou
126. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva v obecních lesích p. ….............
127. schvaluje převod odběrného místa pro odběr elektřiny TJ Sokol na obec

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


