
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 43. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 23. 9. 2016

Rada obce:

674. schvaluje ověřovatele zápisu T. Cihláře a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
675. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
676. doporučuje ZO projednat a schválit poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč 
        Římskokatolické farnosti Pačejov na opravu věže kostela
677. doporučuje ZO projednat a schválit nákup pozemků:
      a) p. č. 425 – lesní pozemek o výměře  6887 m2 v k. ú. Týřovice u Pačejova ve vlastnictví 
         …......... za cenu 88. 070,- Kč
     b) p. č. 426/2 – lesní pozemek o výměře 1822 m2 v k. ú. Týřovice u Pačejova ve vlastnictví 
         …........... za cenu 20 480,- Kč
678. souhlasí s používáním soukromého vozidla starosty obce ke služebním účelům po dobu   
        výkonu jeho funkce
679. bere na vědomí seznam faktur
680. schvaluje Změnu rozpočtu R 7/2016
681. bere na vědomí Změnu rozpočtu S 7/2016
682. bere na vědomí Zprávu o provedení kontroly hospodaření v lesích
683. doporučuje ZO projednat a schválit zařazení žádosti p. …............... do změny územního 
        plánu obce o změnu využití pozemku 614/1 v k. ú. Pačejov jako plochy k bydlení
684. souhlasí přidělením bytu č. 13 v DPS p. …............................, Kašperské Hory
685. schvaluje Servisní smlouvu s firmou Lanius s.r.o.,Tábor k zajištění servisu knihovnických 
        programů pro Místní knihovnu Pačejov a pověřuje starostu podpisem
686. souhlasí s přidělením samovýroby palivového dřeva p. …....................................., za 
        podmínky, že Ing. Pavlovský najde vhodnou lokalitu
687. souhlasí s bezplatným dočasným umístěním mobilní napájecí trafostanice firmy VAMA s.r.o. 
        Děčín, na pozemku p. č. 1194/50 a 1032/1 v k. ú. Pačejov z důvodu výměny stávající   
        trafostanice
688. souhlasí se zařazením žádosti p. …...................., o byt v č.p. 73 do pořadníku žádostí
689. souhlasí se zařazením žádosti p. ….........................., o byt v DPS do pořadníku žádostí
690. bere na vědomí Územní souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice s umístěním stavby 
        „Plechová garáž ppč. 841/21 v k. ú. Pačejov“ investor …...............................
691. bere na vědomí Kolaudační rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice na stavbu 
        „Vodovodní přípojka ppč. -18/1 v k. ú. Strážovice“, investor …............................
692. bere na vědomí Územní rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice pro stavbu „Vrtaná 
        studna pro individuální zásobování vodou“ investor …......................................
693. bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení  na akci „Vrtaná studna“ na
         pozemku p. č. 980/5 v k. ú. Pačejov, investor …................. a  oznámení o zahájení 
         vodoprávního řízení  na akci „Vrtaná studna“ na pozemku p. č. 980/6 v k. ú. Pačejov, investor 
         …....................
694. bere na vědomí oznámení Českého statistického úřadu o připravovaném šetření v zemědělství,
        které proběhne od 15. září do 10. listopadu 2016

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


