
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
z 62. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 11. srpna 2017

Rada obce:

926. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Cihlářovou a Františka Kábu, zapisovatele T. Cihláře
        a program zasedání .
927. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
928. schvaluje zadání kompletního zadávacího řízení na opravu Tatra 148 CAS firmě IDIZ s.r.o., 
Opava, IČ 01459287.
929. schvaluje provedení opravy přístupové cesty Týřovice p.č. 491/2 a část p.č. 484/1 a to ještě v 
        letošním roce.
930. schvaluje záměr pronájmu hospody v předsálí KD a jeho podmínky.
931. bere na vědomí
        a) jednání o možnosti koupi pozemků p.č. 871/41 v k.ú. Pačejov a v případě dohody    
        doporučuje zastupitelstvu koupi schválit.
        b jednání o možnosti koupi pozemku p.č. 908/3 v k.ú. Pačejov a v případě dohody doporučuje  
        zastupitelstvu koupi schválit.
        c) jednání o potřebě a možnosti směny pozemků p.č. 560/1 (oddělenou část 1603 m2) za
         pozemek p.č. 724/1 (oddělenou část 1658 m2) také a v k.ú. Pačejov a v případě dohody  
         doporučuje zastupitelstvu  směnu schválit. Zároveň doporučuje zastupitelstvu v případě   
         dohody schválit prodej pozemku p.č.  593/5 ( 264 m2) v k.ú. Pačejov z majetku obce a 
         souhlasí se zveřejněním záměru na prodej.
932. vzala na vědomí seznam došlých faktur k 11.8.2017
933. vzala na vědomí finanční situaci obce k 30.7.2017.
934. schvaluje přidělení bytů: p. …............................Pačejov 73 a p. …................................ 
        Pačejov- nádraží 170
935. bere na vědomí Rozhodnutí o umístění stavby „Pačejov KT pan Mrázek – přípojka NN“.
936. bere na vědomí Rozhodnutí o vydání povolení k vypoustění odpadních vod do vod     
        povrchových – Václav Hlaváč, Pačejov Nádraží 192.
937. bere na vědomí smlouvu ve věci „MV021 Pačejov, Velešice u Pačejova IE-12-0003458“ na 
        zřízení věcného břemene (služebnosti) pro ČEZ Distribuce a.s., která byla již dříve
        odsouhlasena minulým zastupitelstvem jako smlouva o smlouvě budoucí a doporučuje
        zastupitelstvu smlouvu schválit.
938. schvaluje napojení na obecní vodovod na pozemku p.č.40 v k.ú. Pačejov pro Alenu Jarošovou,
        Pačejov 29 za podmínky zpracování a schválení PD, vydání souhlasu je podmíněno souhlasem 
        odborného správce vodovodu AQUA ŠUMAVA, s.r.o.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


