USNESENÍ
z 21. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 1. 10. 2015
Rada obce:
335. schvaluje ověřovatele zápisu T. Cihláře a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
336. bere na vědomí zprávu starosty o postupu ve funkci od minulého zasedání rady
337. schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace pro odkanalizování obce Pačejovnádraží včetně ČOV v rozsahu pro územní řízení firmě AQUAŠUMAVA
338. pověřuje starostu dalším jednáním ve věci odkoupení lesních pozemků
339. schvaluje úpravu Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Obcí Pačejov a TJ Sokol Pačejov v
článcích 4.1, 6.2, 10.4 a 10.5
340. bere na vědomí seznam proplacených faktur
341. bere na vědomí Změnu rozpočtu S 4/2015
342. schvaluje nákup osobního automobilu Seat Pick up za cenu 40.600,- Kč
343. schvaluje Změnu rozpočtu R 6/2015
344. doporučuje ZO podat žádost o provedení pozemkových úprav a pověřuje Ing. Janu
Cihlářovou součinností s Katastrálním úřadem a Státním pozemkovým úřadem
345. bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly hospodaření v lesích, kterou provedl
Krajský úřad Plzeňského kraje
346. doporučuje ZO schválit odkoupení pozemku p. č. 908/5 v k. ú. Pačejov, vlastník …..........., z
důvodu údržby tenisového kurtu
347. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na změnu způsobu vytápění ZŠ a MŠ
348. schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 931/1 a
655/12 v k. ú. Olšany u Kvášňovic, se kterými je oprávněn hospodařit Státní pozemkový úřad,
a jednorázovou paušální úhradu za užívání ve výši 5.200,- Kč
349. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1994/54 o výměře 117 m2, části pozemku p. č.
1194/10 o výměře 220 m2 a části pozemku p. č. 983 o výměře 15 m2 v k. ú. Pačejov p.
…........... za cenu 2,60 za m2 na dobu 5ti let a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
350. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, která řeší odstranění stavby č. e. 33 ve
Velešicích
351. souhlasí s průjezdem přes komunikace dle přiložené situace při terénní motocyklové soutěži,
kterou pořádá J. Benda dne 31. 10. 2015
352. souhlasí s pokácením 3 ks lípy na pozemku p. č. 615/2 v k. ú. Pačejov z důvodu narušení
provozní bezpečnosti stromů a 1 ks vrby na pozemku p. č. 860 v k. ú. Velešice u Pačejova z
důvodu oprav oplocení zdroje odběru podzemní vody
353. nařizuje místní šetření ve věci pokácení jasanu na pozemku p. č. 2711/5 v k. Strážovice
354. souhlasí s napojením rodinného domu Strážovice 32, vlastník …........., na veřejný vodovod ve
vlastnictví obce
355. souhlasí s tím, aby na adrese Pačejov-nádraží 199 bylo umístěno sídlo Českého svazu včelařů,
z. s., základní organizace Pačejov
356. souhlasí s tím, aby na adrese Pačejov-nádraží 199 bylo umístěno sídlo TJ Sokol Pačejov
357. povoluje p. ….............. úklid dříví po těžbě v obecním lese v k. ú. Strážovice
358. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva v obecních lesích p. …...........
359. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva v obecních lesích p. …............
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