
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 22. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 15. 10. 2015

Rada obce:
360. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou, F. Kábu, zapisovatele T. Cihláře
        a program zasedání
361. schvaluje vypracování nezávislého znaleckého posudku na objekt hasičárny Velešice
362. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
363. souhlasí s tím, aby prostřednictvím právního zastoupení Mgr. Pavlem Douchou byla podána
        žaloba za obec Pačejov proti Rozhodnutí ministra životního prostředí 
        Č.j.:2731/M/1554610/ENV/15 o stanovení průzkumného území „Březový potok“ a pověřuje
        starostu podpisem příslušné smlouvy o poskytnutí právní pomoci a poskytnutí plné moci 
        Mgr. Douchovi jednat za obec Pačejov ve výše uvedené záležitosti
364. souhlasí s prominutím poplatku za umístění kontejneru
365. doporučuje parkování nákladních automobilů řešit dohodou
366. bere na vědomí seznam proplacených faktur
367. schvaluje navýšení rozpočtu na opravy komunikací 
368. souhlasí, souhlasí, aby lípy u kostela pokácela firma Martin Vlasák – PRIMALES bezúplatně 
        na své náklady a souhlasí s bezúplatným vydáním vytěženého dřeva do vlastnictví zhotovitele
369. schvaluje nabídku na instalaci zařízení pro trvalou chloraci vody ve vodojemu v Olšanech a 
        v Pačejově za celkovou cenu 111.000,- Kč včetně DPH
370. souhlasí s podáním přihlášky do Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
371. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 865/1 o výměře 735 m2 na 5 let za cenu 2,60 / m2 
        …............
372. bere na vědomí výsledek revize knihovního fondu v Místní knihovně Pačejov a souhlasí 
         s odpisem 9 ks nezvěstných knih
373. bere na vědomí Stanovisko vydaným odborem ŽP MěÚ Horažďovice pro realizaci „Pokácení 
        4 ks olše“, kterým se uděluje souhlas se zásahem do významného krajinného prvku pro ...
        …..........., Horažďovice
374. bere na vědomí Výzvu vydanou odborem výstavby MěÚ Horažďovice pro SŽDC, Dlážděná
         7, Praha,  k umístění stavby „Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 a
         304,009“
375. bere na vědomí Územní souhlas vydaný odborem výstavby MěÚ Horažďovice s umístěním 
        stavby „Přístřešek na uhlí u č.p. 199 Pačejov“ pro Obec Pačejov
376. bere na vědomí Souhlas vydaný odborem výstavby MěÚ Horažďovice, s geometrickým 
        plánem č. 160-70/2015 pro k. ú. Strážovice
377. souhlasí s napojením rodinného domu Olšany č.p. 76, vlastník …........., na veřejný 
        vodovod ve vlastnictví obce
378. souhlasí s napojením rodinného domu Velešice 41, vlastník ….........., na veřejný vodovod 
        ve vlastnictví obce
379. souhlasí s napojením nemovitosti Pačejov-nádraží č.p. 74, vlastník firma STAFIS-KT, na 
        veřejný vodovod ve vlastnictví obce
380. doporučuje ZO  k projednání žádost p. …....... a ….......... o změnu Územního plánu obce
381. bere na vědomí nabídku a souhlasí, aby Mateřská škola Pačejov, příspěvková organizace, 
        prodala majetek jiné osobě a výnos z prodeje bude příjmem Mateřské školy

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


