
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 13. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 15. 5. 2015

Rada obce:
210. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
211. bere na vědomí zprávu starosty o postupu ve funkci od minulého zasedání rady
212. bere na vědomí další postup v přípravě Programu podpory spolků.
213. ukládá Finančnímu výboru předložit návrh strategie v oblasti poplatků, daní, vodného a 
        stočného
214. bere na vědomí pozvání Ing. Stupky ze Zdravotního ústavu na zasedání ZO
215. bere na vědomí zařazení úpravy sběrného místa u bytovek do projektu v rámci dotačního 
        titulu na úpravu sběrných míst, dětský kolotoč není v majetku obce a obec nemůže
        zajišťovat jeho opravu
216. schvaluje cenu pronajatých pozemků pro využití jako zahrádka a jiné nepodnikatelské účely 
        ve výši 2,70 Kč za m2
217. bere na vědomí seznam proplacených faktur
218. schvaluje změnu rozpočtu R 2/2015
219. bere na vědomí změnu rozpočtu S 2/2015
220. rada bere na vědomí Oznámení ROP Jihozápad o zařazení projektu „Rekonstrukce místních 
        komunikací“ mezi náhradní projekty
221. schvaluje pronájem studny na pozemku p. č. 119/2 v k. ú. Velešice u Pačejova p. .................. 
        na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za 100,- Kč / rok
222. schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace na odkanalizování obcí Pačejov, 
        Velešice a Týřovice včetně  ČOV, rozpočtu, projednání s vlastníky pozemků a inženýrské 
        činnosti k zajištění územního rozhodnutí firmě AQUAŠUMAVA
223. souhlasí s průjezdem obcí Strážovice při 38. Internacionále Rallye Wiesbaden 2015, za 
        podmínky, že za suchého počasí se bude kropit komunikace v obci
224. schvaluje Smlouvu o výkonu kontrolní a koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 
        zdraví při práci při realizaci stavby „Zajištění energetických úspor Základní školy Pačejov“ s   
        Jiřím Šedivým, Plzeň
225. bere na vědomí žádost p. …........... o přijetí do pracovního poměru a zařazení žádosti do 
        pořadníku
226. bere na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko
227. bere na vědomí odpověď Obce Chanovice na žádost o finanční podporu na provoz 
        zdravotního střediska
228. bere na vědomí Rozhodnutí o umístěním stavby „TM_BTA_Klatovy_KTYPA_OK“, výměna 
        optického kabelu v Pačejově, které vydal odbor výstavby MěÚ Horažďovice
229. schvaluje úhradu podílu nákladů na právní zastoupení lokality „Březový potok“ proti MPO a 
        SÚRAO ve výši 11.455,- Kč
230. bere na vědomí Veřejnou vyhlášku odboru výstavby MěÚ Horažďovice, Oznámení 
        společného jednání o Návrhu územního plánu Horažďovice – změna č. 1B, 1C
231. bere na vědomí zařazení žádostí o přidělení bytu do pořadníku
232. bere na vědomí sdělení Českého telekomunikačního úřadu ke stížnosti na rušení televizního 
        signálu
233. bere na vědomí Veřejnou vyhlášku Finančního úřadu pro Plzeňský kraj o zpřístupnění 
        hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitostí
Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


