
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 18. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 14. 8. 2015

Rada obce:
290. schvaluje ověřovatele zápisu F. Kábu a J. Cihlářovou, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
291. bere na vědomí zprávu starosty o postupu ve funkci od minulého zasedání rady
292. schvaluje členy hodnotící komise pro výběrové řízení na stavbu „Stavební úpravy předsálí 
         kulturního domu“: T. Cihlář, M. Běloch, M. Šimon, náhradník A. Štěpáníková  a schvaluje
         zaslání výzvy firmám: Stafis KT, Václav Hlaváč, Pačejov-nádraží 192, Vladimír Hlaváč
        Pačejov-nádraží 197
293. schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky na dodávku a instalaci radarů pro měření rychlosti 
        firmám: EMPEMONT Valašské Meziříčí, SOVT-RADIO Plzeň a Bártek rozhlasy s.r.o. Praha.
294. schvaluje členy hodnotící komise pro výběrové řízení pro výběr firmy, která bude zajišťovat
        svoz a likvidaci komunálního odpadu:  J. Vavřička, T. Cihlář, F. Kába, J. Cihlářová, R. Junger, 
        náhradník L. Straka., hodnotící kritérium cenu, smlouvu na dobu neurčitou s garancí   
        jednotkových cen s akceptací inflační doložky, soutěž v režimu centralizovaného zadávání i 
        pro ZŠ a MŠ a schvaluje zaslání výzvy fírmám: Becker Bohemia s.r.o., Dýšina, Rumpold-P 
        s.r.o., Plzeň, AVE CZ s.r.o., Praha 10, SITA CZ a.s. Plzeň, EKO-SEPAR Nýřany s.r.o.
295. schvaluje zaslání výzvy k podání nabídky na zpracování projektové dokumentace pro   
        odkanalizování Pačejova-nádraží včetně ČOV v rozsahu pro územní řízení a inženýrskou 
        činnost do vydání územního rozhodnutí a vypracování předběžného rozpočtu firmám:      
        AQUAŠUMAVA, Hydroplan Klatovy, Hubert Faber Volyně, VAK projekt České Budějovice
296. schvaluje pronájem fotbalových kabin na pozemku st. č. 213 o výměře 315 m2 a pozemku 
         p. č. 905/1, vyjma půdorysu tenisového kurtu, o celkové výměře 19114 m2, vše v k. ú.     
         Pačejov, TJ Sokol Pačejov na dobu 10 let, nájemné činí 1,- ročně
297. schvaluje pronájem tenisového kurtu o 36,6 x 18,4 m, celková výměra 673,44 m2, na 
        pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Pačejov Tenisovému klubu Pačejov na dobu 10 let, nájemné činí 
       1,- Kč ročně
298. bere na vědomí Kolaudační rozhodnutí a povolení užívání stavby „Stavební úpravy a 
        přístavba hasičské zbrojnice (2. etapa, přístavba), 2. NP Pačejov č.p. 26, které bylo vydáno 
        odborem výstavby MěÚ Horažďovice 12. 8. 2015
299. neschvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva a rady obce Pačejov na 
        internetových stránkách obce v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 
        101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
300. bere na vědomí seznam proplacených faktur
301. bere na vědomí změnu rozpočtu S 3/2015
302. schvaluje změnu rozpočtu č. R 4/2015
303. schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti silničního 
        provozu v obci Pačejov“ s Plzeňským krajem a pověřuje starostu podpisem
304. souhlasí se zrušením údaje o místu trvalého pobytu  p. …..............................................
        na adrese Pačejov 73, ….............................................................na adrese Pačejov 73
305. souhlasí s odpisem knih Místní knihovny Pačejov dle přiloženého seznamu
306. souhlasí s napojením nemovitosti č.p. 15 ve Strážovicích vlastníka p. …................ na  
        vodovod ve vlastnictví obce



307. bere na vědomí ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Velešice
308. bere na vědomí Oznámení T-Mobil Praha o záměru vstupu na nemovitost za účelem 
        provedení servisních prací
309. souhlasí s povolením zvláštního užívání pozemní komunikace na pozemku p. č. 1204/1 a 
        1231/11 v k. ú. Pačejov v souvislosti s pokládkou optických kabelů veřejné telefonní sítě
310. bere na vědomí žádost o posouzení situace vzrostlého stromu

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


