
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 45. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 27. 10. 2016

Rada obce:

709. schvaluje ověřovatele zápisu L. Straku a Ing. J. Cihlářovou, zapisovatele T. Cihláře a program
        zasedání
710. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
711. schvaluje na základě doporučení konkursní komise výsledek konkursního řízení na obsazení
        funkce ředitelky Mateřské školy a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy a jmenováním  
        paní Vladislavy Chalušové ředitelkou této příspěvkové organizace Obce Pačejov.
712. souhlasí se zadáním zhotovení vodovodní přípojky pro b.j. č.p. 170 za cenu 75 611,- Kč bez
        DPH firmě AQUAŠUMAVA, Chudenín
713. pověřuje starostu podpisem smlouvy na zakázku PD na zateplení budov č.p. 199 a 170 s VKV
        projekt s.r.o. Horní Bříza za uvedené ceny v zápise.
714. pověřuje starostu podpisem smlouvy s Architektonickou a projektovou kanceláří Ing. Arch.
        Václav Mastný na vypracování Změny č.1 Územního plánu Obce Pačejov
715. pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou ČEZ na dodávku elektřiny v období 1.1.2017 –
        31.12.2018.
716. pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku informačních směrovek s firmou Urbania
        Moravany.
717. doporučuje objednat u TV ZAK dvouminutový spot v souvislosti se srazem rodáků 2017 a
        pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
718. pověřuje starostu podpisem smlouvy na zimní údržbu s firmou Agro Wolf s.r.o.
719. bere na vědomí seznam faktur
720. bere na vědomí vydání stavebního povolení na „Vodní nádrž Strážovice“
721. bere na vědomí rozpočtový výhled Obce Pačejov do roku 2020 a doporučuje ZO ke schválení.
722. schvaluje rozpočtové změny č. R8/2016 a S9/2016
723. schvaluje příspěvek na činnost pro Svaz tělesně postižených HD ve výši 1 500,- Kč.
724. bere na vědomí povolení s nakládáním s podzemními vodami a jejich odběrem pro ….......... a
       …............
725. bere na vědomí povolení k provedení vodovodní přípojky k č.p. Pačejov 15 – p.................
726. bere na vědomí děkovný dopis Diakonie Broumov ve věci sbírky šatstva pro charitativní
účely.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta         starosta


