
USNESENÍ
ze 64. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 6. října 2017

Rada obce:

958. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Cihlářovou a Františka Kábu, zapisovatele T. Cihláře
        a program zasedání .
959. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
960. schvaluje pronájem prostor k provozování hospody v předsálí kulturního domu včetně 
         sociálního zařízení pro Jaroslavu Dubanovou, Myslív 9 v termínu od 1.1.2018 na dobu   
         neurčitou s výpovědní lhůtou 1(jeden) rok a pověřila starostu uzavřením příslušné nájemní 
         smlouvy.
961. schvaluje
        a) Výzvu k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování 
         místní části Strážovice obce Pačejov včetně ČOV pro územní rozhodnutí a v rozsahu dle
         specifikace. Nabídku předložit v termínu do 30. října 2017. Budou osloveny vybrané firmy .
         b) Výzvu k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování
         místní části Pačejov nádraží (jedna akce) a Pačejov, Velešice a Týřovice (druhá akce) obce 
         Pačejov včetně ČOV v rozsahu pro stavební povolení a dle specifikace. Nabídku předložit 
         v termínu do 30. listopadu 2017. Budou osloveny vybrané firmy.
962. schvaluje nabytí vozidla Fabia bezúplatným převodem od HZS PK a pověřuje starostu   
        podpisem smlouvy.
963. schvaluje návrh na výkon technického dozoru stavby „Stavební úpravy vodní nádrže
        Strážovice“ Ing. Jiřím Täglem, Klatovy. Rada pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy
964. schvaluje cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro UR,SP vč. zajištění na 
        vodní nádrž na pozemku 724/1 v k.ú. Pačejov od Jiřího Tägla , Klatovy a pověřila starostu
        podpisem smlouvy
965.
       a) bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ za školní rok 2016 – 2017
       b) doporučuje zastupitelstvu obce zvolit do školské rady na další období za obec Ing. Jana  
       Vavřičku a Mgr. Tomáše Cihláře.
966. bere na vědomí seznam došlých faktur k 6.10. 2017
967. bere na vědomí finanční situaci obce k 30.9.2017.
968. bere na vědomí žádost Františka Vaňka, Božkovská 43, Plzeň o zřízení věcného břemene    
        (služebnosti) na kabel el. přípojky, který vede k chatám přes pozemky v majetku obce v   
        lokalitě Pačejov Nádraží – Kotěžice. Jedná se o pozemky v k.ú. Pačejov – 1194/18, 1194/51,
       1194/54, 1194/5, 980/9 a 1194/1 a doporučuje zastupitelstvu obce smluvní zřízení služebnosti  
       za finanční náhradu schválit. Zároveň souhlasí se zveřejněním záměru.
969. schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na rekonstrukci vozidla TATRA 148   
        CAS:
        Členové: Radek Junger, Milan Běloch, Ing. Iva Jurečková
        Náhradníci: Mgr. Tomáš Cihlář, Zdeněk Chaluš, Luboš Straka
970. schvaluje Rozpočtové opatření č. 16.
971. bere na vědomí dopis od p. faráře Bušty ve věci farské zahrady a nabídkou na převzetí 
        pozemků v okolí kostela od církve do vlastnictví obce a pověřuje starostu dalším jednáním.
972. schvaluje účast Obce Pačejov v projektu DSO Horažďovicko „Sběrný dvůr Horažďovice –  
        rozšíření kapacity“ a finančním řešení pořízení technologie na leasing do získání dotace.
973. schvaluje „Smlouvu o spolupráci a úpravě některých vzájemných vztahů“, která se týká podílu
        Obce Olšany na naplňování fondu obnovy vodovodu Obce Pačejov a pověřuje starostu 
        podpisem smlouvy.
974. schvaluje připojení RD Strážovice č.p. 50 na obecní vodovod za dodržení stanovených   
        podmínek odborným správcem vodovodu AQUAŠUMAVA.



975. schvaluje připojení RD Velešice č.p.25 na obecní vodovod za dodržení stanovených podmínek
        odborným správcem vodovodu AQUAŠUMAVA a získání příslušných povolení.
976. doporučuje zastupitelstvu prodej pozemku p.č. 16/2 v k.ú. Velešice schválit a souhlasí se 
        zveřejněním záměru prodeje.
977. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p Pačejov 73 pro: p...................., p...........
        a p................................ V případě p................ se jedná o podmíněný souhlas s tím, že pokud do
        15. prosince 2017 nebudou uhrazeny všechny dlužné částky vůči Obci Pačejov, nebude
        nájemní smlouva dále prodloužena a byt bude předán zpět pro využití dalším žadatelem o   
        nájem.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


