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 31. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 3. 3. 2016
Rada obce:
494. schvaluje ověřovatele zápisu F. Kábu, L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
495. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
496. schvaluje propachtování pozemků č. 1141/3 o výměře 19 080 m2, p. č. 1143/5 o výměře
423 m2, p. č. 1143/6 o výměře 874 m2, p. č. 1143/7 o výměře 3770 m2, p. č. 1143/9 o výměře
2400 m2, p. č. 1143/11 o výměře 1814 m2, p. č. 1143/12 o výměře 6093 m2, p. č. 1143/13
o výměře 2355 m2, p. č. 1143/14 o výměře 872 m2 a p. č. 1143/15 o výměře 2338 m2
vše v k. ú. Pačejov p. …........................................
497. souhlasí s odpovědí pro SÚRAO ve věci vráceného příspěvku
498. schvaluje vydání brožury Obec Pačejov a objednávku 1000 ks výtisků.
499. bere na vědomí seznam proplacených faktur
500. bere na vědomí Změnu rozpočtu č. 1
501. bere na vědomí finanční situaci obce
502. bere na vědomí dopis SÚRAO ve věci provádění geologického průzkumu v lokalitě
Březový potok
503. bere na vědomí Územní rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice o umístění stavby
„Zařízení pro volnočasové aktivity, Pačejov, p.č. 1158/4, k. ú. Pačejov“
504. souhlasí se stavbou zahradní pergoly na pozemku p. č. 21/2 v k. ú. Pačejov, stavebník p. …..
505. souhlasí s pokácením souvislého porostu náletových dřevin na ploše cca 100 m2 na pozemcích
p. č. 905/1 a 908/5 v k. ú. Pačejov z důvodu hrozícího nebezpečí poškození tenisového kurtu
pádem stromů při silném větru a nutnou údržbou okolí kurtu tak, aby bylo přístupné pro
veřejnost. Dřevo si ponechají členové Tenisového klubu, kteří budou kácení provádět
506. souhlasí s nájemní smlouvou se Státním pozemkovým úřadem na pronájem pozemku p. č.
64/4 v k. ú. Pačejov o výměře 6 m2 a pozemku p. č. 6 v k. ú. Týřovice u Pačejova o výměře
310 m2. Nájemné činí 1264,- Kč ročně
507. souhlasí s investiční akcí „Pačejov-nádraží BYTOVKY, KT_1238 – DS“ na pozemcích
p. č. 1026, 1032/1, 886/68, 886/67, 886/60 a 1027/8 v k. ú. Pačejov, stavebník požádá před
započetím prací o vytyčení sítí a po provedení přizve zástupce obce k převzetí pozemků
dotčených stavbou
508. souhlasí se stavbou „Myslív – Velešice, KT – VN“, obec má v zájmovém území stavby
vodovodní a kanalizační řad a veřejné osvětlení na pozemcích p. č. 1194/50, 1025/2, 1194/49,
1194/13, 1194/47, 1194/14, 1194/46 a 1194/15 v k. ú. Pačejov. Před zahájením prací stavebník
požádá o vytyčení sítí
509. souhlasí se stavbou „V1263 Nepomuk – Horažďovice – výměna vodičů a izolátorů“, obec
nemá v zájmovém území stavby žádné sítě
510. souhlasí s připojením sousední nemovitosti pozemku p. č. 841/21 na místní komunikaci ve
vlastnictví Obce Pačejov na pozemku p.č. 871/40
511. bere na vědomí Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení územního řízení
stavby „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“
512. souhlasí s průjezdem obcí Strážovice při XXXVII. EPLcond RALLY AGROPA dne 30.
července 2016
Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

