
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 34. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 28. 4. 2016

Rada obce:
553. schvaluje ověřovatele zápisu L. Straku a M. Bělocha, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
554. bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích
555. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
556. schvaluje propachtování pozemků p. č. 471/1 ZE, 470 ZE a 468 ZE v k. ú. Pačejov OVD 
        Pačejov na dobu 5 let za nabídnutou cenu
557. schvaluje zadání vyhotovení pasportu veřejného osvětlení firmě GEOING s.r.o. za cenu 
        47 916,- Kč bez DPH
558. schvaluje plán oprav, údržby a modernizace obecního majetku
559. bere na vědomí seznam proplacených faktur
560. bere na vědomí Změnu rozpočtu č. S 4
561. schvaluje Změnu rozpočtu č. R 3
562. bere na vědomí Oznámení zahájení stavebního řízení odboru výstavby Městského úřadu 
        Horažďovice o vydání stavebního povolení na stavbu „Sklad zahradního nářadí na p.č. 32/5, 
        32/1 a 39 v k. ú. Týřovice u Pačejova“, investor …................., Třemošná
563.  schvaluje zadání úpravy veřejného rozhlasu ve Strážovicích firmě Sovt Radio za nabídnutou 
         cenu 17.520,- Kč bez DPH
564. souhlasí se zapůjčením tělocvičny Junáku Pačejov na 7. - 8. května 2016 k ubytování skautů 
        ze spřáteleného střediska Plzeň Slovany
565. bere na vědomí Rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Horažďovice o povolení úplné uzavírky
         provozu a nařízení objížďky pro veškerou dopravu se stanovenou trasou po silnici III/18623 a
        silnici II/186 a místní komunikaci přes obce Olšany a Pačejov-nádraží. 1. etapa od 2. 5. do 
        11. 7. 2016 2. etapa od 16. 8. do 12. 9. 2016
566. souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce a.s. Děčín, na
        akci  „Pačejov – nádraží – kabel NN za jednorázovou náhradu ve výši 12.100,- Kč včetně 
        DPH a pověřuje starostu podpisem.
567. bere na vědomí Rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice o umístění stavby „Pačejov  
        nádraží, úpravy vodovodu“
568.  bere na vědomí Veřejnou vyhlášku – Oznámení odboru dopravy MěÚ Horažďovice, o 
        zahájení správního řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Výstavba –
        rekonstrukce polní cesty HPC3 v k. ú. Velešice u Pačejova. Investorem je Státní pozemkový    
        úřad
569. bere na vědomí Rozhodnutí odboru ŽP MěÚ Horažďovice, schválením havarijního plánu pro 
        stavbu „Sklad odorantu a odorizační stanice Strážovice“, žadatel RWE Distribuční služby, 
        s. r. o. Brno.
570. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva p. …................, Pačejov-nádraží 194, za účelem 
        pořízení materiálu pro výstavbu ohrady pro koně, za podmínky, že odborný správce lesa Ing. 
        Pavlovský najde vhodnou lokalitu.
571. souhlasí s úpravou živého plotu mezi objektem Mateřské školy a domem …........, pokud     
         bude s úpravou souhlasit spoluvlastník nemovitosti. Úprava bude provedena na podzim v   
         období vegetačního klidu
572. souhlasí se zařazením žádosti p. …........... o byt v Pačejově č. p. 73 do pořadníku 
        žádostí
Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


