
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 50. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 3. února 2017

Rada obce:
787. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. J. Cihlářovou a Milana Bělocha, T Cihláře a program zasedání
788. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady.
789. schvaluje upřesnění k dotacím včetně podání žádosti na opravu bývalé školy ve Strážovicích. 
790. 
a) schvaluje postup starosty v jednání s vlastníky pozemků včetně finančních náhrad
b)  souhlasí  se  zadáním zpracování  znaleckého posudku za účelem koupě pozemků p.č.  1194/29,  923/1,  
888/10,  1263/1  vše  v  k.ú.  Pačejov  Ing.  Janě  Cihlářové.  Zaroveň  souhlasí  s  navrženým  postupem  a  
doporučuje zastupitelstvu obce nákup pozemků schválit.
c) souhlasí s vyvěšením záměru na směnu pozemků, p.č. 1188/13 a část dle GP 1231/9, vše v k.ú. Pačejov, se  
zadáním zpracování oddělovacího geometrického plánu (Ing. Vraný) a následně znaleckého posudku na výše  
uvedené pozemky Ing. Janě Cihlářové.  Zaroveň souhlasí s navrženým postupem a doporučuje zastupitelstvu  
obce směnu pozemků schváli
d) ukládá starostovi obce projednat připomínky k PD s projektantem akce
791.  rozhodla  na základě pověření  ZO  o dodavateli  výměny okem v KD a pověřila starostu podpisem  
smlouvy
792.schvaluje za zřizovatele jako člena a zároveň předsedu konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ starostu  
Ing. Jana Vavřičku a za člena komise místostarostu s gescí školství Mgr. Tomáše Cihláře.
793.  bere  na  vědomí  informaci  o  postupu  zpracování  změny  č.1  územního  plánu  obce,  souhlasí  s  
dosavadním postupem starosty v této věci, pověřuje jej podpisem smlouvy se zpracovatelem a doporučuje  
zastupitelstvu obce zadání zpracování změny č.1 ÚP schválit.
794. bere na vědomí postup ve věci výběru dodavatele na obnovu dopravního značení v obci
795. schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor s Jaroslavou Dubanovou ke dni 1.ledna  
2017 a pověřuje  starostu podpisem. 
796. vzala na vědomí informaci o obnovení poskytování služeb pojízné prodejny.
797. schválila nákup 40 ks nových stolů do kulturního domu.
798. vzala na vědomí  seznam došlých faktur.k 3.2.2017
799. schvaluje změnu rozpočtu č. R 1/2017. Schváleno 4 hlasy
800. vzala na vědomí finanční situaci obce k 31.1.2017
801. bere na vědomí stav pohledávek 31.12.2016.
802.schvaluje žádost (….................) o povolení vyčistit obecní dráhy p.č. 905/4 od starých a padlých stromů.
803. schvaluje přidělení samovýroby v obecních lesích pro  (…................................) za podmínky, že lokalitu  
a rozsah stanoví lesní správce. 
804.  schvaluje  poskytnutí  prostorů  v  kulturním domě na besedu o  provozu  na  komunikacích  pro  AMK  
Pačejov a to bezplatně.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


