
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 9. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 6. 3. 2015

Rada obce:
141. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou 
a program zasedání
142. bere na vědomí informace o hospodaření v obecních lesích
143. bere na vědomí zprávu starosty s postupem ve funkci od minulého zasedání rady
144. bere na vědomí další postup výběru uchazeče o dodávku projektu na kanalizaci a ČOV
145. rozhodla o výběru firmy Becker Bohemia na dodávku nádob pro bioodpad a odvoz a likvidaci
bioodpadu.
146. rozhodla o pronájmu pozemků p. č. 718/1, 719/4 a 846/2 v k. ú. Strážovice firmě Agro Olšany
147. neschvaluje snížení nájemného za předsálí kulturního domu a klubu
148. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015
149. bere na vědomí seznam proplacených faktur
150. souhlasí s odesláním dopisu o vyvážení odpadu z bioplynové stanice firmě Priorit, odboru 
životního prostředí MěÚ Horažďovice a ČIŽP
151. souhlasí souhlasí s postupem řešení rybníčku v Pačejově, zadáním zpracování pasportu, 
zajištění ověření pasportu, zpracování projektové dokumentace pro ohlášení, zajištění souhlasu s 
ohlášením udržovacích prací dle předložené nabídky
152. bere na vědomí ukončení inventarizace majetku obce
153. povoluje pokácení zapojeného porostu dřevin na ploše o výměře 400 m2 na pozemcích p.č. 
471/1 a 1230/4 v k. ú. Pačejov
154. doporučuje ZO ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnoti inženýrské sítě 
pro Telefonica CR, která je investorem stavby „TM_BTA_Klatovy_KTYPA_OK“
155. doporučuje ZO ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu „Pačejov-nádraží – kabel NN“
156. bere na vědomí žádost o pokácení stromu na pozemku p.č. 58/2 v k. ú. Velešice a požaduje 
stanovisko znalce.
157. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva pro p. …........... v obecních lesích pouze v případě, že
Ing. Pavlovský bude moci určit lokalitu, kde je možné samovýrobu provést
158. schvaluje pronájem částí pozemku p. č. 484/1 v k. ú. Týřovice o celkové výměře cca 35 m2 p. 
…..............
159. bere na vědomí oznámení  Odboru výstavby MěÚ Horažďovice k Územnímu plánu obce 
Pačejov
160.  bere  na  vědomí Oznámení  odboru  ŽP  MěÚ  Horažďovice  konání  závěrečné  kontrolní
prohlídky stavby „Vrtaná studna na pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Pačejov“
161. bere na vědomí žádost p. ….......... o povolení kácení stromů a nařizuje provedení místního
šetření.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


