
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.

3. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 7. února 2019

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimon, Ladislav Hosnedl
    ověřovatele zápisu: Božena Behenská, Miloslava Hlůžková zapisovatel: Alena Štěpáníková
3.
3.1 schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci
      „Pačejov, úprava hřbitova – oprava chodníků“ a pověřuje radu obce administrací a řízením akce.
3.2 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního  programu  PSOV Plzeňského kraje na akci
      „Obnova dopravního hřiště v Mateřské škole“ a pověřuje radu obce administrací a řízením akce.
3.3 schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MAS Pošumaví na rekonstrukci
      školních dílen a pověřuje radu obce administrací a řízením akce 
3.4 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje Variantní studie
       odkanalizování a zásobování pitnou vodou 2019 na akci „Variantní studie zásobování pitnou    
       vodou obce Pačejov“
4.
4.1 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú.
      Pačejov
4.2 schvaluje oslovení firem: Thermoluft KT, s.r.o. Klatovy, ST KLIMA s.r.o. Plzeň, ATREA s.r.o.,
       Jablonec nad Nisou, WAFE s.r.o. Praha, IPC-KLIMA s.r.o. Nýřany, KLIMEX – N s.r.o.  
       Nepomuk, KOVO Kasejovice Klima s.r.o. ve výběrovém řízení na akci „Pořízení decentrální   
       vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“
5.
5.1 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1265 - jiná plocha, ostatní plocha o výměře 35 m2 a
      pozemku p. č. 1195/15 – manipulační plocha, ostatní plocha o výměře 284 m2 v k. ú. Pačejov  
      od ČEZ Distribuce a. s. Děčín za cenu 27 120,- Kč
5.2 schvaluje odkoupení rybníku rybníku ve Velešicích na pozemku p. č. 483 – rybník, vodní
      plocha o výměře 3790 m2 k. ú. Týřovice u Pačejova od  majitelů: p...................................
      …..............., …..................................., …........................., …...................................., 
      …..................., za cenu 150 000,-.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta         starosta


