
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 65. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 3. listopadu 2017

Rada obce:

978. schvaluje ověřovatele zápisu Milana Bělocha a Radka Jungera, zapisovatele T. Cihláře
        a program zasedání .
979. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
980. schvaluje jako vítěze výběrového řízení na opravu vozidla Tatra 148 CAS firmu Milan Čapek, Sídliště
        Pražská 2898, 580 01 Havlíčkův Brod. Zároveň pověřuje Radka Jungera technickým dozorem celé akce
        a starostu podpisem smlouvy.
981. schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
        na kanalizaci vč. ČOV ve Strážovicích s ohledem na dosavadní spolupráci a místní znalost firmu
        AQUAŠUMAVA s.r.o.
982. bere na vědomí, že vozidlo Felicie Kombi RPZ 1P1 9155 bylo na základě rozhodnutí rady č. 949
        ekologicky zlikvidováno a bylo zapsáno zrušení vozidla v registru silničních vozidel, zároveň bylo    
        vyřazeno ze seznamu vozidel složek IZS. Důvodem byl technický stav, celkové stáří a opotřebení a
         vzrůstající náklady na údržbu a provoz. Účetně bylo vozidlo odepsáno do účetní hodnoty 0 Kč.
983. schvaluje
        a) Obec Pačejov souhlasí se stavbou kanalizace a ČOV v obci Pačejov, Velešice, Týřovice dle  
        projektové dokumentace zpracované firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., projektantem J. Hanzou DiS., ze   
        dne 5/2016.
        b) Současně Obec Pačejov souhlasí s výše uvedenými stavbami jako vlastník dotčených pozemků,
        sousedních pozemků a dotčených místních komunikací.
        c) Obec Pačejov, jako vlastník vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení a sděluje, že v posuzovaném
        okolí stavby se nachází výše uvedené sítě a souhlasí s provedením stavby „Kanalizace a ČOV – 
        Pačejov, Velešice, Týřovice.“.
        d) na základě průběžného informování dosavadní postup starosty ve věci uzavírání „Smluv o uzavření
        budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ s vlastníky pozemků pro výstavbu kanalizace 
        vč. ČOV v Obci Pačejov. (příloha)
984. bere na vědomí informaci o přípravě rozpočtu obce na rok 2018.
985. bere na vědomí informaci o zakončení oslav 790. výročí obce.
986. bere na vědomí informaci o přípravě, termínu a programu zasedání zastupitelstva obce.
987. a) schvaluje rozpočtové opatření R 10/2017.
        b) bere na vědomí rozpočtové opatření S5/2017.
988. bere na vědomí seznam došlých faktur k 3.11. 2017
989. bere na vědomí finanční situaci obce k 31.10.2017.
990. bere na vědomí informaci o přípravě a zajištění zimní údržby a pověřuje starostu podpisem příslušných
        smluv
991. bere na vědomí informaci o možnosti koupě lesa o výměře 3 021 m2 v k.ú. Pačejov a doporučuje
        zastupitelstvu koupi schválit.
992. bere na vědomí informaci o o provádění výzkumných prací v lokalitě Březový potok a schvaluje návrh
        starosty nepovolit firmě Inset s.r.o. vstup na pozemky v majetku obce za účelem provedení výzkumu.
993. nesouhlasí s pokácením lípy v areálu MŠ s tím, že strom je zdravý, nevykazuje známky poškození.
        Zároveň doporučila ředitelce MŠ zajistit provedení regulačního řezu a opravu chodníku okolu kmenu     
        stromu tak, aby nemohlo dojít k úrazu dětí, rodičů, pedagogických pracovníků a zaměstnanců.
994. schvaluje záměr pořízení ojetého 9místného minibusu do majetku obce s tím, že by byl využíván jak
       pro potřeby obce, tak zájmových spolků, školy apod.



995. bere na vědomí žádost o pokácení cca 20 ks borovic na pozemku p.č. 2668 v k.ú. Strážovice a zaujme
        stanovisko po provedeném místním šetření, které provede starosta s lesním správcem.
996. bere na vědomí žádost o souhlas vlastníka pozemku se zřízením kabelové přípojky pro objekt č.p. 42
        na st.p.č. 39 v k.ú. Strážovice přes pozemek p.č.2671/1, 2668 a 2667 ve stejném k.ú. a to z trafostanice 
        na pozemku p.č. 2671/1 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o služebnosti za 
        doporučenou finanční náhradu.
997. bere na vědomí žádost o směnu pozemků za účelem získání přilehlých pozemků okolo st.p.č. 39 a p.č.
        2671/4. Starosta zpracuje a připraví návrhy pro další jednání a rada se se tím bude dále zabývat a 
        připraví doporučení pro zastupitelstvo.
998. schvaluje povolení průjezdu organizovaného tréninku JBR teamu dne 11.11.2017 přes obecní pozemky
        na vrchu Plesník a v katastru Obce Pačejov v k.ú. Strážovice. Pozemky předá a přebere lesní správce   
        Ing. Pavlovský.
999. schvaluje uložení vodovodní přípojky v tělese místní komunikace na pozemku p.č. 32/1 k.ú. Velešice v
        majetku obce a napojení na hlavní vodovodní řad. Přípojka bude ukončena na pozemku p.č. 55 a 
        připravena pro napojení na st.p.č. 16/1 k.ú. Velešice.
1000. souhlasí se záměrem demolice stávajícího RD č.p. 25 na p.č. 16/1 v k.ú. Velešice a s úpravou pozemku
         pod tímto RD pro další užívání.
1001. schvaluje bezplatné užívání pozemku p.č. 16/2 v majetku obce po dobu provádění demolice do doby
         převodu vlastnictví v KN.
1002. schvaluje povolení samovýroby v obecních lesích pro p..........................................
          Lokalitu, sortiment a množství určí lesní správce, který zároveň provede odhad množství dřeva před
          odvozem.
1003. bere na vědomí poskytnutí finančních prostředků pro středisko Junák a Spolek pro obnovu památek.
1004. bere na vědomí záměr společnosti Neofyt spol. s r. o. na výstavbu nové haly na pozemcích p.č. 620/2,
          620/14 a 819 v k.ú. Pačejov a doporučuje zastupitelstvu schválit zařazení nové zóny určené pro lehkou
          výrobu do připravované změny č.1 územního plánu Obce Pačejov.
1005. bere na vědomí žádost p....................................... na odkoupení části pozemku (cca 6-10 m2) p.č.
          74/3 k.ú. Pačejov v majetku obce za účelem úpravy vjezdu na pozemek p.č. 74/1 v jeho vlastnictví. .
          . Rada po projednání doporučuje zastupitelstvu obce prodej schválit
1006.  a) schvaluje připojení nemovitosti č.p. 37 Pačejov ve vlastnictví p...............................................   
          na obecní vodovod s podmínkou, že technické podmínky připojení stanoví odborný správce vodovodu
          AQUAŠUMAVA s.r.o. a bude vydáno příslušné povolení.
          b) bere na vědomí žádost o služebnost (věcné břemeno) na vedení trasy přípojky vodovodu přes  
          pozemek p.č. 1204/1 v majetku obce a doporučuje zastupitelstvu smlouvu o služebnosti za úplatu    
          schválit.
          c) bere na vědomí žádost o odprodej oddělené části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú Pačejov za podmínky,
          že bude vydán písemný souhlas sousedů a náklady spojené s oddělením a prodejem ponese žadatelka. 
          Rada doporučuje za těchto podmínek zastupitelstvu prodej schválit.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


