
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 36. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 27. 5. 2016

Rada obce:

586. schvaluje ověřovatele zápisu L. Straku a R. Jungera, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
587. souhlasí s návrhem firmy Becker Bohemia na úpravu cen za odvoz komunálního odpadu v 
        termínu od 1. 6. 2016
588. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
589. schvaluje provedení výměny oken a zateplení v hasičárně Pačejov a výměnu oken v hasičárně 
        Strážovice brigádně a odběr materiálu od firmy STAFIS
590. schvaluje provedení nátěru objektu č. p. 58 ve Velešicích za navrženou cenu 32.850,- Kč a 
        provedení nátěru objektu ČOV za navrženou cenu 17.500,- Kč, práce provede p. Radek Šíma
591. schvaluje provedení opravy střechy hasičárny ve Strážovicích brigádně a odběr materiálu od 
        firmy BORGA s.r.o. Horažďovice
592. bere na vědomí seznam proplacených faktur
593. schvaluje Změnu rozpočtu R 4/2016
594. bere na vědomí Oznámení odboru ŽP MěÚ Horažďovice, o zahájení vodoprávního řízení o 
        stavební povolení k vodnímu dílu „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“
595. souhlasí se zařazením žádosti o byt v DPS pro p. …...................................., do 
        pořadníku žádostí
596. souhlasí s propachtováním pozemku p. č. 1141/3 o výměře 19 080 m2 v k. ú. Pačejov OVD 
        Slavník Pačejov, s podmínkou strpení stanoviště včelstev, za nabídnutou cenu na dobu 5 let
597. souhlasí s napojením RD Strážovice č.p. …......................................., na vodovod ve 
        vlastnictví obce, technické podmínky určí odborný správce vodovodu firma AQUAŠUMAVA
598. bere na vědomí Rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Horažďovice, o prodloužení stavebního
         povolení na stavbu „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC3 v k. ú. Velešice“, žadatel 
        Státní pozemkový úřad Klatovy
599. bere na vědomí Usnesení  odboru výstavby MěÚ Horažďovice, o zastavení stavebního řízení 
        ve věci stavby „Sklad zahradního nářadí v k. ú. Týřovice“, stavebník ….............
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