USNESENÍ
z 19. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 28. 8. 2015
Rada obce:
311. schvaluje ověřovatele zápisu F. Kábu a L. Straku, zapisovatele T. Cihláře
a program zasedání
312. bere na vědomí zprávu starosty o postupu ve funkci od minulého zasedání rady
313. neschvaluje zařazení bodu Odvolání starosty do programu zasedání ZO
314. schvaluje dodavatele pro dodávku a instalaci radarů pro měření rychlosti
firmu SOVT-RADIO Plzeň, kombinaci variant za celkovou cenu 199.000,- Kč.
315. doporučuje ZO ke schválení Program rozvoje obce na období 2015 – 2022
316. schvaluje zadání tisku 35 ks výtisků Programu rozvoje obce firmě Dragon press Klatovy
za celkovou cenu 5.600,- Kč bez DPH
317. schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Pačejov a TJ Sokol Pačejov a pověřuje starostu
podpisem
318. schvaluje nájemní smlouvu mezi Obcí Pačejov a Tenisovým klubem a pověřuje starostu
podpisem
319. schvaluje doplnění hodnotící komise pro výběrové řízení na výběr firmy, která bude
zajišťovat odvoz a likvidaci komunálního odpadu o náhradníky: K. Víšková, A. Štěpáníková,
Z. Voska, V. Chlanová
320. schvaluje doplnění hodnotící komise pro výběrové řízení na akci „Stavební úpravy předsálí
kulturního domu“ : člen: A. Štěpáníková, náhradník: O. Hromádka
321. bere na vědomí seznam proplacených faktur
322. bere na vědomí plán oprav, údržby a modernizace obecního majetku
323. schvaluje změnu rozpočtu č. R 5/2015
324. souhlasí s dosavadním postupem ve věci pozemků sousedících s tenisovým kurtem a pověřuje
starostu dalším jednáním
325. bere na vědomí Územní souhlas vydaný odborem výstavby MěÚ Horažďovice ke stavbě
„Vodovodní přípojka v obci Pačejov pro č.p. 170“
326. souhlasí s napojením č. p. 187 v Pačejově vlastníků: …........................................................,
…......................., na vodovod ve vlastnictví obce
327. souhlasí s napojením č.p. 23 ve Velešicích vlastníka p. …... na vodovod ve vlastnictví obce
328. bere na vědomí Oznámení o zahájení územního řízení a veřejném jednání o umístění stavby
„Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009“, vydaném odborem
výstavby MěÚ Horažďovice
329. souhlasí s pokácením 3 ks topolu kanadského na pozemcích p. č. 464/4 a 465/1 v k. ú.
Týřovice u Pačejova z důvodu jejich možného vyvrácení na podmáčené půdě a ohrožení
zdraví osob
330. schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení pasportu komunikací a v návaznosti na pasport
zpracování pasportu svislého dopravního značení správního území obce Pačejov
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