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 17. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 17. 7. 2015

Rada obce:
276. schvaluje ověřovatele zápisu F. Kábu a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
277. schvaluje dosavadní postup starosty ve věci odkoupení části pozemku p.č. 1195/17 v k. ú.
Pačejov od SŽDC a souhlasí s podmínkami
278. schvaluje podání žádosti příspěvkové organizace Základní školy Pačejov do programu
„Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji
v roce 2015“
279. bere na vědomí seznam proplacených faktur
280. schvaluje změnu rozpočtu č. R 3/2015
281. schvaluje dosavadní postup starosty ve věci odkoupení skladu od ČD a souhlasí s dalším
jednáním
282. souhlasí s podpisem smlouvy s ZKD Sušice ve věci opravy chodníku před prodejnou v
Pačejově-nádraží
283. schvaluje nabídku p. Formanové na administraci výběrového řízení pro výběr firmy, která
bude provádět likvidaci komunálního odpadu v obci
284. souhlasí s úhradou materiálu na opravu přístupové cesty k rekreačním objektům v Pačejově
285. doporučuje ZO k projednání žádost p. …............ o změnu Územního plánu obce
286. schvaluje schvaluje předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace a návrh
tepelných čerpadel jako hlavního zdroje vytápění pro MŠ a ZŠ s tím, že hlavní kritériem
je termín dodání PD do poloviny října 2015
287. bere na vědomí Rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice, kterým vydává stavební
povolení pro stavbu „Stavební úpravy předsálí kulturního domu Pačejov“
288. bere na vědomí Kolaudační souhlas, který vydal odbor výstavby MěÚ Horažďovice pro
stavbu „Tenisový kurt Pačejov
289. povoluje p. …........... odvoz větví a zbytků po těžbě a prořezávce z lesů v majetku Obce
po dohodě s Ing. Pavlovským

Ing. Jan Vavřička
starosta

