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 32. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 18. 3. 2016
Rada obce:
513. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou, L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
514. bere na vědomí návrh pasportu komunikací, zimní údržby a dopravního značení
515. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
516. schvaluje propachtování pozemků 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. …..............................na 5 let s výpovědní lhůtou 1 rok
517. bere na vědomí seznam proplacených faktur
518. schvaluje Změnu rozpočtu č. R 1
519. bere na vědomí Změnu rozpočtu č. S 2
520. bere na vědomí dopis SÚRAO o převodu finančního příspěvku ve výši 1 477 249,80 Kč na
účet obce
521. souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy o půjčce a se Smlouvou o budoucí smlouvě zástavní s SDH
Velešice
522. souhlasí se Smlouvou o zřízení služebnosti k pozemku st. č. 41 v k. ú. Pačejov za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč a se Smlouvou o umístění veřejné komunikační sítě
na budově ZŠ Pačejov č.p. 51 po dobu životnosti vysílače T-Mobil se společností
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, Praha
523. bere na vědomí žádost p. …............... o propachtování pozemku p. č. 486/1 v k. ú.
Strážovice, pozemek již má propachtován OVD Pačejov
524. bere na vědomí Kolaudační souhlas vydaný Odborem výstavby Městského úřadu
Horažďovice pro stavbu „Stavební úpravy předsálí kulturního domu Pačejov“, investor Obec
Pačejov
525. bere na vědomí Územní souhlas, vydaný Odborem výstavby Městského úřadu Horažďovice,
s umístěním stavby „Vodovodní přípojka Olšany“, investor …...........
526. bere na vědomí Rozhodnutí o umístění stavby, vydané Odborem výstavby Městského úřadu
Horažďovice, na stavbu „Zemědělská stavba-zimoviště hospodářských zvířat, Pačejov p.p.č.
512/4 a 512/2“, investor ….................
527. bere na vědomí Společný souhlas, vydaný Odborem výstavby Městského úřadu Horažďovice,
se stavbou „Výstavba rodinného domu, žumpy, úprava sjezdu – k. ú. Velešice u Pačejova, st.
parc. 71, parc. č. 800, 795. Pačejov Velešice“, investor ….................
528. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací k novostavbě rodinného domu na p. p. č.
841/21 k. ú. Pačejov, investory jsou …....................... Investor bude upozorněn
na omezenou únosnost mostku na příjezdové komunikaci a nutnost údržby místní komunikace
po dobu stavby.
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