
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 30. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 11. 2. 2016

Rada obce:
481. schvaluje ověřovatele zápisu ing. J. Cihlářovou, L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
482. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
483. doporučuje ZO projednat žádost o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na výměnu 
        oken a opravu fasády budovy Základní školy
484. doporučuje ZO projednat žádost o dotaci z dotačního programu OPŽP na změnu vytápění 
        Mateřské školy Pačejov tepelným čerpadlem
485. doporučuje ZO projednat žádost o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na zateplení,
         instalaci GSM modulu a zařízení pro trvalou chloraci vody pro vodojem Olšany a instalaci    
        GSM modulu a zařízení pro trvalou chloraci vody pro vodojem Pačejov
486. doporučuje ZO projednat žádost o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na opravu 
        pomníku v Pačejově
487. schvaluje schvaluje zveřejnění nového záměru propachtování pozemků vedených ve 
        zjednodušené evidenci původ parcel v Pozemkovém katastru  PK č. 471/1 PK č. 470  a  
        PK č.   468  vše v k. ú. Pačejov s vyznačením průjezdu přes pronajímané pozemky a zrušuje 
        záměr zveřejněný dne 8. 1. 2016
488. schvaluje poskytnutí účelové dotace na jištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji na rok 
        2016 ve výši 46.920,- Kč
489. schvaluje proplacení výdajů za provoz pojízdné prodejny p. J. Houdkovi, Komenského 748, 
        Horažďovice, ve výši 25.900,- 
490. bere na vědomí seznam proplacených faktur
491. souhlasí s umístěním včelstev na části pozemku p. č. 1141/3 v k. ú. Pačejov o výměře cca 
        100 m2
492. souhlasí s návrhem smlouvy s OSA o veřejném provozování hudebních děl vysílaných 
        veřejným rozhlasem a pověřuje starostu podpisem
493. souhlasí se zařazením žádosti p. …............. o byt do pořadníku

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


