
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
ze 41. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 12. 8. 2016

Rada obce:
643. schvaluje ověřovatele zápisu T. Cihláře, L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
644. schvaluje Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 143/2014 na akci „Pačejov 
        Nádraží, úpravy vodovodu“ a pověřuje starostu podpisem
645. doporučuje ZO projednat a schválit záměr směny pozemků:
        a) p. č. 898 – ostatní plocha 1089 m2, p. č. 899 – orná půda 5881 m2 v k. ú. Velešice a p. č.      
            93/7 ostatní plocha 319 m2 v k. ú. Pačejov ve vlastnictví …...............
        b) p. č. 1915 – orná půda 6888 m2 v k. ú. Strážovice a p. č. 287/2 – lesní pozemek 888 m2 v 
            k. ú. Týřovice ve vlastnictví Obce Pačejov 
646. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
647. schvaluje proplacení faktury  LAND ART.CZECH s.r.o. ve výši 27.000,- Kč bez DPH a  
        pověřuje starostu dalším jednáním s firmou
648. 
        a) jmenuje komisi pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pačejov ve
            složení:
            předseda: Ing. Jan Vavřička (za zřizovatele)
            členové komise: Mgr. Tomáš Cihlář (za zřizovatele)

            Bc. Vladimíra Soukupová       (za krajský úřad)
Ing. Pavel Honzík              (za ČŠI)
Mgr. Alena Průchová  (MŠ Horažďovice, odborník v oblasti 

 organizace a řízení ve školství podle 
 druhu a typu příslušné školy)

            Jana Štípková  (pedagogický pracovník MŠ Pačejov)
        b) pověřuje Alenu Štěpáníkovou funkcí tajemníka konkurzní komise 
649. schvaluje pořízení 10 menších kontejnerů na bioodpad. Žádost o dotaci bude podávat DSO
        Horažďovicko
650. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Odkanalizování obcí Pačejov, Velešice a
         Týřovice“ a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Odkanalizování obce Pačejov-nádraží  
         včetně ČOV“ a pověřuje starostu podpisem
651. doporučuje ZO projednat a schválit zrušení Místní knihovny Velešice.
652. bere na vědomí seznam faktur
653. schvaluje Změnu rozpočtu R 6/2016
654. bere na vědomí Změnu rozpočtu S 6/2016
655. bere na vědomí Pasport veřejného osvětlení zpracovaný firmou GEOING s.r.o., Plzeň
656. bere na vědomí Rozhodnutí odboru ŽP MěÚ Horažďovice, kterým se vydává povolení k 
        nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení pro stavbu „Vodní nádrž Týřovice“
657. bere na vědomí Územní souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice s umístěním stavby 
        „Dřevník – Pačejov nádraží č.p. 123, investor …........
658. bere na vědomí Rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice, kterým vydává stavební 
        povolení na stavbu „Rekonstrukce střechy RD a kůlny Pačejov č.p. 45, investor................
659. bere na vědomí Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení řízení o 
        prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „GSM – R Plzeň – České Budějovice“

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


