
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 23. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 29. 10. 2015

Rada obce:
382. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou, L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
383. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
384. doporučuje ZO zrušení registrace pečovatelské služby. Pro klienty nedojde tímto opatřením 
        k žádné změně
385. souhlasí s prodejem nepotřebného automobilu Pick up
386. souhlasí s cenovou nabídkou na zimní údržbu a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
        s p. Wolfem, Kvášňovice
387. bere na vědomí seznam proplacených faktur
388. schvaluje Změnu rozpočtu R 7/2015
389. doporučuje ZO schválit změnu rozpočtu Z 4/2015
390. souhlasí s pořízením zaměřovacího GP na zřízení věcného břemene pro stavbu ČOV u 
        budovy obecního úřadu a septiku u kulturního domu
391. souhlasí s pokácením 4 ks lípy na pozemku st. č. 35/1 v k. ú. Pačejov
392. souhlasí s napojením pozemku p. č. 800 v k. ú. Velešice u Pačejova, vlastník …......... 
        na místní komunikaci p. č. 795 v k. ú. Velešice u Pačejova zřízením sjezdu nebo nájezdu
393. ukládá starostovi projednat technické detaily odpojení vodovodní přípojky s odborným 
        správcem AQUAŠUMAVA
394. nesouhlasí s prodejem nebo dlouhodobým pronájmem části pozemku p. č. 1204/17 v k. ú.   
        Pačejov
395. bere na vědomí Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, vydaný odborem 
        výstavby MěÚ Horažďovice, ke stavebnímu záměru „Udržovací práce, výměna střešní krytiny,
        osazení dvou střešních oken“, stavebník ….........., Pačejov 56
396. bere na vědomí Kolaudační souhlas,  vydaný odborem výstavby MěÚ Horažďovice, ke stavbě
        „Strážovice-Rekonstrukce skladu odorantu v areálu regulační stanice plynu“, stavebník RWE
         GasNet, s.r.o.
397. bere na vědomí Oznámení zahájení řízení, vydané odborem výstavby MěÚ Horažďovice, k 
        záměru „Odstranění stavby pro rodinnou rekreaci, Velešice če. 33“

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


