
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

ve znjění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ. 

USNESENÍ
ze 49. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 12. ledna 2017

Rada obce:
764. schvaluje ověřovatele zápisu L.Straku a M. Bělocha , zapisovatele T. Cihláře a program zasedání
765. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
766.schvaluje podání žádostí o dotace dle projednání v bodě 4. programu.
767. 
1) bere na vědomí oznámení p. Josefa Hromádky o vzdání se funkce ředitele školy a žádost o ukončení 
pracovního poměru dohodou ke dni 31. 7. 2017
2) rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy 
Pačejov, příspěvkové organizace, v souladu s vyhl.č.54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a 
konkurzních komisí
3) pověřuje starostu obce, aby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje a Českou školní inspekci o delegování 
jejich zástupce za člena konkurzní komise
4) pověřuje starostu obce, aby vyzval ředitele Základní školy Pačejov k zorganizování volby zástupce z řad 
pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise
768. schvaluje provedení kontroly hospodaření v obou příspěvkových organizacích Základní a Mateřské 
škole.
769. bere na vědomí postup a podmínky při uzavírání smluv školského obvodu Mateřské školy a 
doporučuje zastupitelstvu obce tento postup schválit.
770. bere na vědomí stav inventarizace obecního majetku.
771. bere na vědomí  seznam došlých faktur k 12.1.2017
772. bere na vědomí finanční situaci obce k 31.12.2016
773. bere na vědomí rozpočtové změny S 12 a S 13/2016. 
774. schvaluje  rozpočtovou změnu R 9/2016
775. bere na vědomí  informaci o ukončení poskytování služby pojízdné prodejny k 31.1.2017
776. bere na vědomí informoval o Rozhodnutí Mze o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace (nádrž 
Týřovice).
777. schvaluje žádost obce o povolení kácení náletových křovin a porostů při místních a účelových 
komunikacích v majetku obce. 
778. schvaluje žádost obce o povolení kácení náletových křovin a porostů na pozemku  Obce Pačejov p.č. 
407 v k.ú. Pačejov, které rostou na původní přístupové komunikaci k rybníku Březinka  za účelem umožnění 
přístupu z pozemku p.č. 471/1.v majetku obce. 
779. schvaluje plnou moc pro Mgr. Douchu a jeho AK k zastupování obce ve věci prodloužení doby 
platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok.
780. bere na vědomí informaci o stavu projektování kanalizace v našich vesnicích a o  stavu jednání s 
vlastníky pozemků,
781. souhlasí s napojením  z druhé větve vodovodu rodinného domu. (…................) za obecných podmínek :
- technické podmínky napojení stanoví odborný správce vodovodu AQUAŠUMAVA,s.r.o.
- žadatel nechá na své náklady zpracovat  projektovou dokumentaci a získá územní souhlas příslušného 
úřadu
- přípojku vybuduje po získání příslušných povolení na své náklady. 
782. schvaluje postup starosty ve věci nepořádku v č.p. 73 Pačejov a prodloužení smluv oběma žadatelům 
pouze do 31. března 2017.
783. schvaluje žádost o povolení (….................) samovýroby dřeva v obecních lesích za výše uvedených 
podmínek
784. schvaluje zapůjčení tělocvičny v KD na schůzku skautského oddílu dne 14.1.2017.
785. bere na vědomí Oznámení Měú Horažďovice o projednání Návrhu zadání změny č.1 územního plánu 
Nalžovské Hory.
786. schvaluje  provedení regulačních řezů obecních stromů dle zprávy starosty.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta




