
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 68. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 23. února 2018

Rada obce:

1055. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Cihlářovou a Františka Kábu, zapisovatele Mgr. T. 
Cihlář a program zasedání .
1056. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1057. bere na vědomí zprávu starosty o provedení inventarizace majetku obce.
1058. schvaluje jmenování komise pro výběrové řízení na dopravní automobil pro JSDH Pačejov:
členové : Radek Junger Bc., Milan Běloch, Luboš Straka
náhradníci: Cihlář Tomáš Mgr., Chaluš Zdeněk, Voska Zdeněk
1059. schvaluje jmenování komise pro výběrové řízení na Úpravy hřbitova 2. etapa – obnova 
chodníků a cest:
členové: Milan Běloch, Tomáš Cihlář Mgr., Luboš Straka
Náhradníci: Chaluš Zdeněk, Jana Cihlářová Ing., Radek Junger Bc
1060. schvaluje návrh na oslovení firem na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Pačejov a
administraci akce externím dodavatelem.
a) Carent b) THT c) Techsport
Administrace VŘ – Vše pro venkov, M. Formanová
1061. schvaluje návrh na oslovení firem na dodávku stavebních prací Úpravy hřbitova 2. etapa – 
obnova chodníků a cest a a administraci akce externím dodavatelem
a) Stafis Kt s.r.o.
b) Alfastav s.r.o.
c) HLAVLA s.r.o.
d) Silba-Elstav s.r.o.
e) WH Stawo Přeštice s.r.o.
Administrace VŘ – Vše pro venkov, M. Formanová
1062. schvaluje návrh na oslovení firem na dodávku stavebních prací Oprava MK ke kostelu
1063. schvaluje návrh na oslovení firem na dodávku stavebních prací Oprava MK Staré zahrady.
1064. nerozhodla o výběru z předložených nabídek na rekonstrukci sociálníha zařízení v ZŠ a 
rozhodla uskutečnit osobní jednání se zástupcem firmy LimaSTAV s.r.o. ohledně vyjasnění jejich 
nabídky a na základě tohoto jednání rozhodne na příštím zasedání .
1065. schvaluje výběr nabídky na nátěr fasády KD od firmy R.Šíma, stavební práce a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
1066. schvaluje podání žádostí o dotaci a administraci akcí:
a) dotace MŽP (SFŽP) na větrání ve školách
b) dotační program vodohospodářské infrastruktury PK
c) dotační program Podpora jednotek SDH PK
1067. schvaluje
a) 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 – změna trasy v k.ú. Velešice a stoka A3 Pačejov nádraží.
(příloha)
b) dodatek k PD Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží – stoka A3 a změnu trasy v PD Kanalizace a 
ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice.
1068. doporučuje zastupitelstvu obce zařadit žádosti Ing. ….........., p............, obec Pačejov a Ing. 
…..........a (podle výsledku jednání) do změny č.1 ÚP a zároveň ukončit sběr žádostí o změny a 
uzavřít jejich projednávání dnem 22. března 2018.



1069. schvaluje Zásady finanční podpory spolků v roce 2018.
1070. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22.2.2018
1071. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.2.2018.
1072 vzala na vědomí a souhlasí s provedením kabeláže propojení podlahového topení se 
systémem tepelného čerpadla ve školní jídelně.
1073. vzala na vědomí realizaci zvýšení odměn pro členy volebních komisí.
1074. bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR OO Plánice za rok 2017.
1075. doporučuje na základě znaleckého posudku a doporučené ceny zastupitelstvu obce schválit 
koupi lesních pozemků od p...................
1076. schvaluje postup starosty ve věci finančního vyrovnání za služebnost inženýrské sítě – 
vodovod na pozemku p.č. 859/5, 859/4 867/1 v k.ú. Pačejov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1077. schvaluje povolení samovýroby na pozemku p.č. 905/4 v k.ú. Pačejov v majetku obce – 
vyčištění od padlých stromů listnatých – p...................
1078. schvaluje poskytnutí účelové dotace KÚ Plzeň na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 49 
764,- Kč.
1079. souhlasí s realizací části sítě NN v místní části Pačejov nádraží za stanovených podmínek.
1080. souhlasí se zveřejněním záměru na směnu pozemků a doporučuje zastupitelstvu směnu 
schválit. Pro uzavření smlouvy nutno zadat zpracování GP.
1081. bere na vědomí termín březnového zasedání zastupitelstva obce.
1082. vzala na vědomí Rozpočtové opatření č.1.
1083. schvaluje Smlouvu na dodávku kulatiny LEES & TIMBER a.s. - množství 10 m3, cena dle 
přílohy, termín plnění I. čtvrtletí 2018 a pověřuje starostu podpisem.
1084. schvaluje povolení průjezdu vozidel účastníků rally dne 28. července 2018 v úseku 
Strážovice-Loužná-Nehodív, po komunikacích v majetku obce a jejich uzavírkou, navrženou 
objížďkou a zvláštním užíváním komunikací za podmínek, že pořadatel:
a) zajistí včasnou informovanost obyvatel o časovém harmonogramu přípravných jízd a vlastní rally
b) zajistí v případě suchého počasí kropení komunikace k zamezení prašnosti
c) zajistí vzhledem k velké koncentraci diváků na návsi obce min. 2 ks mobilních WC
d) zajistí v případě poškození komunikací a jiného obecního majetku na své náklady opravu a 
uvedení do původního stavu

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


