
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 33. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 8. 4. 2016

Rada obce:
529. schvaluje ověřovatele zápisu L. Straku a M. Bělocha, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
530. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
531. schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy pro rok 2016/2017
532. schvaluje 
        a) účetní závěrku Základní školy Pačejov, příspěvkové organizace, s výsledkem hospodaření v
            hlavní činnosti 154.479,04 Kč a v hospodářské činnosti 8.578,67 Kč
        b) hospodářský výsledek – zisk ve výši 163.057,71 Kč převést do rezervního fondu
533. schvaluje
        a) účetní závěrku Mateřské školy Pačejov, příspěvkové organizace, s výdledkem hospodaření v
            hlavní činnosti 23.977,61 Kč a v hospodářské činnosti 5.849,80 Kč
       b) hospodářský výsledek – zisk ve výši 29.827 Kč převést do fondu odměn částku 5.000,- Kč a
           do fondu rezerv částku 28.827,41 Kč
534. schvaluje přidělení dotace na individuální akci pro:
        SDH Velešice 5.000,- Kč, SDH Strážovice 8.000,- , SDH Pačejov 10.500,-, TJ Sokol 31.000,-, 
        AMK 10.000,-, spolek JODN 8.000,- Kč, Myslivecké sdružení 6.000,-, Tenisový klub  
        10.500,-, Včelaři 3.000,- Kč, Spolek pro obnovu památek 8.000,- Kč
535. bere na vědomí stížnost na kvalitu vody v nájemním bytě, příčina je ve starém vodovodním
        vedení a bude řešeno výměnou. Rada pověřuje T. Cihláře projednáním s nájemníkem
536. nesouhlasí s provedením kabelové elektrické přípojky NN pro dům č. p. 42 na st. p. č. 39 v 
        k. ú. Strážovice u Pačejova přes pozemky ve vlastnictví obce. Přístupová cesta zde není   
        zakreslena, není vedena v pasportu komunikací obce a ani v budoucnu do pasportu zařazena
        nebude. Pozemky jsou v plné výměře pronajaty firmě TZK Myslív. Zásah do dotčených      
        pozemků v uvedeném rozsahu není přípustný
537. schvaluje Změnu rozpočtu č. R 2
538. bere na vědomí Změnu rozpočtu č. S 3
539. bere na vědomí seznam proplacených faktur
540. souhlasí se zakoupením stanu o rozměrech 6 x 3 m pro potřeby obce za cenu 9.799,- Kč
541. a) revokuje usnesení RO č. 496 ze dne 3. 3. 2016
        b) schvaluje propachtování pozemků p. č.  1143/5 o výměře 423 m2, p. č. 1143/6 o výměře  
            874 m2, p. č. 1143/7 o výměře 3770 m2, p. č. 1143/9 o výměře  2400 m2, p. č. 1143/11 o 
            výměře 1814 m2, p. č. 1143/12 o výměře 6093 m2, p. č. 1143/13 o výměře 2355 m2, p. č.
            1143/14 o výměře 872 m2 a p. č. 1143/15 o výměře 2338 m2 vše v k. ú. Pačejov p. 
            …...................... za nabídnutou cenu
542. schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 24. 2. 2003, ve znění Dodatku č. 1, se
        společností Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, Praha. Předmětem
        Dodatku č. 2 je souhlas s užíváním předmětu nájmu dalším uživatelem, tj. společností  
        Vodafone CR, která umístí své zařízení na základnové stanici Plesník, a dále zvýšení ceny 
        nájmu
543. doporučuje ZO projednat žádost o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na  
        rekonstrukci rybníčku v Týřovicích



544. schvaluje zadání výroby vlajky a znaku obce firmě NEKA Starý Plzenec, bude zhotovena  
        vlajka saténová s žerdí a stojanem, vlajky polyesterové venkovní 5 ks, nástěnný znak obce. 
        Celkové náklady 26.000,- Kč včetně DPH
545. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje na věcné vybavení pro
        JPO III Pačejov
546. nedoporučuje ZO schválení záměru prodeje pozemku p. č. 902/4 v k. ú. Pačejov-nádraží
547. schvaluje Smlouvu o dílo s firmou PUR-IZOLACE s.r.o., Litoměřice, na opravu střechy   
        předsálí KD za cenu 127.975,- bez DPH a pověřuje starostu podpisem
548. schvaluje pronájem bytu č. 2.1 p. …................... a   prodloužení nájemní smlouvy  p.
       …............................. a p. …......................, vše v Pačejově  č. p. 73
549. schvaluje pronájem bytu č. 1 v DPS p. Františku Kodýdkovi
550. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva p. …......................., p. …...................... a  
        p. …....................., Pačejov-nádraží
551. bere na vědomí Územní souhlas vydaný odborem výstavby Městského úřadu Horažďovice, ke
        stavbě „Pačejov č.p. 67, stavba pergoly na ppč. 21/2 v k. ú. Pačejov“ investorem jsou ….....
        ….............................
552. bere na vědomí Územní souhlas vydaný odborem výstavby Městského úřadu Horažďovice, ke
        stavbě „Vodovodní přípojka, Pačejov – část Velešice pro č.p. 23“ investorem jsou ….............
        …............................

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


