
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 14. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 29. 5. 2015

Rada obce:
234. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou a F. Kábu, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
235. bere na vědomí zprávu starosty o postupu ve funkci od minulého zasedání rady
236. bere na vědomí  vzor žádosti o poskytnutí individuální dotace a veřejnoprávní smlouvy
237. schvaluje výši nájemného v bytovém domě č.p. 170 35,- Kč/m2 s účinností od 1. 10. 2015
238. schvaluje nákup stanu (velikost 5x10 m), centrály (7,5 kW) a 10 setů (10 stolů + 20 lavic pro 
        potřebu obce
239. bere na vědomí seznam proplacených faktur
240. doporučuje ZO schválit zřízení věcného břemene pro p. …...................na pozemku 
        p. č. 2722 v k. ú. Strážovice pro vodovodní přípojku
241. schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy obecního úřadu, 
        zdravotního střediska a bytového domu č.p. 170
242. schvaluje Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě s firmou ENBRA
243. bere na vědomí žádost p. …............. a odpověď bude zaslána po konzultaci s odborným 
        správcem vodovodu
244. doporučuje ZO schválit budoucí prodej části pozemku pod stavbou u č. p. 25 ve Velešicích
245. bere na vědomí Kolaudační souhlas, který vydal odbor ŽP, MěÚ Horažďovice, ke stavbě 
        „Vrtaná studna na pozemku p.č. 905/1 v k. ú. Pačejov“
246. bere na vědomí žádost p. …............... o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemku
247. povoluje zemní práce na pozemku p. č. 1194/1 v k. ú. Pačejov, za podmínky, že před 
        započetím prací bude předložen doklad o existenci sítí v lokalitě výkopových prací a pozemek 
        bude po ukončení prací uveden do původního stavu
248. souhlasí se stavbou zimoviště pro ovce na pozemku p. č. 512/2 a 512/4 v k. ú. Pačejov 
249.  bere na vědomí Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení řízení o 
         dodatečném povolení stavby „Zahradní domek, Týřovice p.p.č. 55/6 a 55/4. Pačejov, Týřovice
         u Pačejova“
250. nedoporučuje ZO vydat souhlas ke stavbě vjezdu na obecním pozemku p. č. 871/32 pro 
        připojení pozemku p. č. 871/12 k místní komunikaci na pozemku p. č. 871/16 v k. ú. Pačejov

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


