
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodů 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 56. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 21. dubna 2017

Rada obce:
854. schvaluje ověřovatele zápisu  Luboše Straku a Ing. Janu Cihlářovou , zapisovatele T. Cihláře a program 
jednání .
855.  bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
856.  bere na vědomí zprávu o přípravě akce „Den proti úložišti“ a účasti obce.
857.  schvaluje 
a) přidělení administrace výběrového řízení  na akci „Stavební úpravy vodní nádrže Strážovice „ fi Martina 
Formanová, IČ 05093660 dle předložené cenové nabídky
b) složení výběrové komise pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy vodní nádrže Strážovice“ -
 členové Luboš Straka, Milan Běloch, Ing. Jiří Tägl
náhradníci Mgr. Tomáš Cihlář, Radek Junger, Josef Vítek
c) ukládá  starostovi získat na akci „Oprava školy Strážovice“ další nabídku na výměnu střešní krytiny a 
výměnu oken
858. schvaluje Rozpočtové opatření č. R/5/2017
859. schvaluje dotaci ve výši 8 000,- Kč pro Spolek pro obnovu památek na akci „Májové posezení“.
860. vzala na vědomí  seznam došlých faktur k 21. 4. 2017
861. vzala na vědomí  seznam došlých faktur ZŠ a MŠ za I.Q. 2017
862. vzala na vědomí finanční situaci obce k 31.3.2017
863. vzala na vědomí informaci o splnění podmínky pro zahájení komplexních pozemkových úprav v k.ú, 
Pačejov
864. doporučuje zastupitelstvu obce schválit úpravu odměn dle novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. - 
zvýšení pro starostu, místostarostu a zastupitele 10% a pro členy rady  a předsedy výborů na 1 200,- Kč.
865. doporučuje provedení kontroly pronajímaných prostor kontrolním výborem.
866. schvaluje uzavření smlouvy na provádění letní údržby – sečení trávy na obecních pozemcích fi 
Miroslav Černohorský, IČ 189 74 104 a pověřuje starostu podpisem.
867. schvaluje pronájem kulturního domu  AMK Pačejov na Rally Pačejov  v zápise uvedeném termínu za 
podmínky, že bude dokončena rekonstrukce prostor. Pronájem bude bezplatný v případě, že nájemce provede 
úklid pronajatých prostor vlastní péčí. 
868. projednala žádost Obce Kovčín o uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové 
Mateřské školy a doporučuje zastupitelstvu obce tuto smlouvu schválit.
869.  projednala žádost (…........................) o udělení souhlasu k napojení na obecní vodovod na pozemku 
614/1 v k.ú. Pačejov. Rada souhlasí s tím, že technické podmínky napojení stanoví odborný správce AQUA 
Šumava, s.r.o.  a pro napojení bude získáno příslušné povolení.
870. vzala na vědomí oznámení o zahájení územního řízení na akci Stavební úpravy rodinného domu č.p. 
(…............................................) na pozemku st.p. 400, p.č. 1027/4 v k.ú. Pačejov

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


