
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 2. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. prosince 2018

Rada obce:

29. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana
      Vavřičku  a program zasedání 
30. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
31. schvaluje
      a) podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (MMR) na opravu    
      páteřních komunikací a cest v prostoru hřbitova.
      b)  podání žádosti o dotaci z programu  Program stabilizace a obnovy venkova PK na   
      vybudování dopravního  hřiště v Mateřské škole.
      c) podání žádosti o dotaci z programu Variantní studie zásobování pitnou vodou PK na
      vypracování variantní studie zásobování pitnou vodou ve všech částech obce.
32. schvaluje úhradu dle Kupní smlouvy na pozemek p.č. 6 v k.ú. Týřovice  od Státního
      pozemkového úřadu a pověřuje starostu podpisem.
33. bere na vědomí informaci  k provedení inventarizace majetku obce Pačejov za rok 2018.
34.  schvaluje Rozpočtové opatření č. 18
35. schvaluje složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Vybudování vodní
      nádrže na pozemku 724/1 v k.ú. Pačejov“. 
36. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva v I. pololetí roku 2019
37. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 19.12. 2018  a  faktury ZŠ  a MŠ ( 11/2018) .
38. vzala na vědomí finanční situaci obce k  20.12.2018
39. vzala na vědomí darovací smlouvy Základní škola Pačejov, obec Nehodív a obec Olšany.
40.  schvaluje vydání publikace „ Pačejov – čas okupace a osvobození 1945“.
41. schvaluje smlouvu s firmou Agropa s.r.o. na provádění zimní údržby – posypu místních
      komunikací a pověřuje starostu podpisem.
42. bere na vědomí  Žádost MV Projekt KT o podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
       zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu a požaduje výši úhrady z  
      jednotlivých služebností 10 000,- Kč / služebnost. 
43. vzala na vědomí  žádost  Oblastní charity Horažďovice.
44. schvaluje prodloužení nájemních smluv nájemníkům v č.p. 73 za podmínky, že budou všechny
      závazky vůči obci z těchto smluv řádně a včas uhrazeny. 
45. schvaluje  žádost p..................................... o povolení samovýroby v obecních lesích za
      podmínky, že lokalitu určí lesní správce a následně přebere množství samovýroby. 
46.  projednala žádost Metroprojekt a.s. o souhlas s umístěním stavby žst. Pačejov, přípojka 22 kV a
       nesouhlasí s umístěním stavby na uvedených pozemcích.
47. bere na vědomí  Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u obce Pačejov – KÚ PK –
      oprava Tatry 148 CAS se závěrem: bez nedostatků
48. schvaluje účast Mateřské školy Pačejov v projektu Šablony II. 
49. schvaluje  omezení a přerušení dodávky vody  odběrateli OVD Slavník v souladu s uzavřenou
      smlouvou bod 5.6., odst. b) a e) a rozhodla o podání výpovědi ze Smlouvy o dodávce vody.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


