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 11. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 19. září 2019
Rada obce:

251. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Miroslava Šimona, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
252. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
253. bere na vědomí Studii zásobování vodou obce Pačejov a doporučuje zastupitelstvu Studii
schválit.
254. schvaluje a) složení výběrové komise na akci Rekonstrukce dílen v ZŠ
členové – Straka L., Bc. Junger R. a Šimon M.
náhradníci – Chaluš Z., RNDr. Aldorfová H., Veringer P.
b) doplňuje v případě potřeby seznam firem k oslovení: Klatovská stavební, Stavos
Příbram, Lesní stavby Nýrsko
255. bere na vědomí návrh na svolání zasedání zastupitelstva na pátek 27. září 2019 od 18,00
hodin v Pačejově a navrhovaný program.
256. schvaluje Rozpočtové opatření č. 9
257. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 19.9. 2019 a MŠ, ZŠ za 08/ 2019
258. vzala na vědomí finanční situaci obce k 18.9. 2019
259. bere na vědomí Veřejnou vyhlášku posouzeného návrhu Změny č. 1 územního plánu Myslív
zkráceným postupem
260. bere na vědomí Územní rozhodnutí o umístění stavby „Tenisový kurt Pačejov – zděné
oplocení“
261. bere na vědomí Stavební povolení na stavbu „Garáž vozidel HZS č.p. 73, stavební úpravy“
262. bere na vědomí přihlášku obce do soutěže Komunální projekt roku 2019
263. bere na vědomí Zástavbová studie „Nad Buxínem“ - doplněná studie dle požadavků rady
264. schvaluje povolení zvláštního užívání místní komunikace :
a) odkanalizování obce Strážovice na pozemcích dle přílohy
b) vodovodní přípojka pro objekt č.p. 25 Pačejov, pozemek p.č. 1231/11 v k.ú. Pačejov
265. schvaluje trasu závodu „Břežanská stopa“ ve dnech 2. - 3.11. po pozemcích v katastru obce
Pačejov dle přílohy.
266. schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1194/8 o velikosti 112 m2 – p................................ za
cenu 2,60 m2 /rok na dobu 5 let.
267. schvaluje umístění sídla spolku JBR enduro team z.s. na adrese Obce Pačejov, Pačejov nádraží
199.
268. souhlasí s objízdnou trasou Hd - Malý Bor – Břežany – Velešice- Pačejov – Třebomyslice v
souvislosti s rekonstrukcí Třebomyslická ul., Horažďovice.
269. schvaluje darovací smlouvu: Spolek pro obnovu památek ... 2 500,- Kč.
270. souhlasí s provedením opravy bytu v č.p. 73 (nájemci p...................) a s prodloužením
nájemní smlouvy do 31.12.2019.
271. schvaluje prodloužení nájemních smluv na byty Pačejov č.p. 73 za podmínky, že ze strany
nájemníků jsou vyrovnány veškeré závazky.
272. schvaluje přihlášku obce na výstavu „Má vlast cestami proměn“ 2020.
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

