
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 24. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 18. 11. 2015

Rada obce:
398. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou, L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
399. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
400. schvaluje zadání zpracování projektových dokumentací na úpravy rybníčků ve Strážovicích za
cenu 33.000,- Kč a v Týřovicích za cenu 41.000,- Kč.
401. souhlasí s provedením víceprací na stavbě „Stavební úpravy předsálí kulturního domu“
402. souhlasí s prominutím nájemného za užívání prostor hospody za měsíc listopad a prominutím 
        poplatku za vytápění
403. neshledala porušení nájemní smlouvy ze strany T-Mobile a pověřuje starostu, aby požádal 
        p. Kurbela o uvedení konkrétního porušování smlouvy ze strany T-Mobile, na jehož základě by
        bylo možné smlouvu vypovědět
404.  souhlasí, aby byla odeslána žádost T-Mobile o doložení statického posudku
405. bere na vědomí nařízení inventarizace k 31. 12. 2015
406. bere na vědomí seznam proplacených faktur
407. schvaluje Změnu rozpočtu R 8/2015
408. bere na vědomí informace o pohledávkách
409. souhlasí s nabídkou AQUAŠUMAVA  na provedení vodovodní přípojky pro budovu č.p. 170 
        za cenu 75.600,- Kč bez DPH
410. souhlasí se zařazením investičních akcí: 1. vytápění MŠ tepelným čerpadlem a 2. výměna 
        oken a oprava fasády na staré budově ZŠ do návrhu rozpočtu na rok 2016
411. souhlasí, aby kácení lip u kostela provedla firma Vojtěch Páv za cenu 11.000,- Kč + DPH
412. souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování projektové dokumentace na úpravy hřbitova a 
        okolí firmy LAND ART CZECH Plzeň za cenu 55.000,- Kč a souhlasí se zařazením do návrhu 
        rozpočtu na rok 2016
413. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavbu hřiště na volnočasové aktivity
414. neschvaluje přijetí poplatku za průzkumné území spojené s výstavbou hlubinného úložiště 
        jaderného odpadu
415. souhlasí s dosavadním postupem ve věci odkoupení skladu od Českých drah
416. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Výstavba rodinného domu, 
        žumpy, úprava sjezdu k. ú. Velešice, st. parc. č. 71, parc. č. 800, 795“
417. souhlasí se zakoupením 25 ks cliprámů o rozměru 40 x 50 cm za cenu 120,- / ks
418. povoluje p......................., sběr odřezků dřeva po těžbě v obecních lesích v prostoru Plesníku
419. souhlasí se zařazením žádosti …................ do pořadníku žádostí o přidělení samovýroby 
        dřeva z obecních lesů
420. bere na vědomí oznámení o provedení průzkumných vrtů na pozemku p. č. 980/2 a 980/4 v 
        k. ú. Pačejov
421. nařizuje místní šetření ve věci doplnění svítidla veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1027/10 
        v k. ú. Pačejov
422. bere na vědomí vyznačení těžebního prvku na pozemcích ve vlastnictví p. …............... v 
        k. ú. Pačejov
423. schvaluje Smlouvu bezúplatném umístění zařízení veřejného osvětlení, rozhlasu a radaru na 
        opěrných bodech ČEZ Distribuce v obci Pačejov

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


