
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 28. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 15. 1. 2016

Rada obce:
452. schvaluje ověřovatele zápisu F. Kábu a M. Bělocha, zapisovatele T. Cihláře
        a program zasedání
453. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
454. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výměnu oken a opravu fasády staré budovy ZŠ v 
        dotačním programu Plzeňského kraje PSOV PK 2016
455. souhlasí s podáním přihlášky do soutěže o nejlepší webové stránky Zlatý erb 2016
456. bere na vědomí průběžnou zprávu předsedy a členů rady o výsledcích inventarizace
457. bere na vědomí svolání schůzky k řešení úkolů na úseku požární ochrany
458. souhlasí, aby Obec Pačejov zajistila pro veřejnost promítání filmu s tématikou hlubinného 
        úložiště jaderného odpadu „Cesta na nejbezpečnější místo Země“ v pátek 19. 2. 2016 
        od 18 hodin v KD v Pačejově-nádraží
459. bere na vědomí seznam proplacených faktur
460. bere na vědomí žádost SDH Velešice o prominutí půjčky na zajištění stavby ve výši 130 tis. 
        Kč a doporučuje zastupitelstvu obce, aby žádost projednalo na nejbližším zasedání 
461. bere na vědomí stav pohledávek obce
462. souhlasí se Smlouvou o dílo o posypu komunikací v zimním období s firmou Agropa s.r.o. 
        Olšany
463. bere na vědomí Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., vymezení pojmů běžná údržba a drobné 
        opravy při užívání bytu
464. schvaluje využití tělocvičny v KD TJ Sokol v rámci zimní přípravy
465. schvaluje žádost …................ o využití tělocvičny v KD pro cvičení jógy
466. souhlasí s přidělením bytu v DPS p. ….............................
467. bere na vědomí výsledek hospodaření v obecních lesích
468. souhlasí se změnou splátkového kalendáře p. ….............. na částku 200,- Kč měsíčně 
        do 31. 7. 2016
469. souhlasí s návrhem kupní smlouvy firmy LESS TIMBER a.s. na prodej dřeva

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


