
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 35. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 12. 5. 2016

Rada obce:
573. schvaluje ověřovatele zápisu T. Cihláře a F. Kábu, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
574. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
575. schvaluje pro výběrové řízení na akci „Oprava fasády a výměna oken na budově Základní 
        školy Pačejov“:

a) hodnotící kritéria: cena 70 %, záruka 10%, doba realizace 10%, reference 10%
b) hodnotící komisi ve složení: Josef Hromádka, Milan Běloch, Radek Junger, zapisovatelka
Alena Štěpáníková. Náhradníci: Ing. Jana Cihlářová, František Kába, Luboš Straka
c) výzva bude zaslána firmám: STAFIS – KT Pačejov, ALFASTAV Klatovy, Eurobyt Plus, 
Václav Hlaváč Pačejov-nádraží 192, Vladimír Hlaváč Pačejov-nádraží 197.
d) technický dozor bude vykonávat Ing. Josef Hasch

576. schvaluje opravy místních komunikací z rozpočtu obce:
a) točna u ZŠ
b) komunikace od č.p. 123 k č.p. 99 v Pačejově-nádraží
c) komunikace k č.p. 164 a 218 v Pačejově-nádraží
d) komunikace k č.p. 220 v Pačejově-nádraží
e) parkoviště u zdravotního střediska

577. schvaluje doplnění plánu oprav, údržby a modernizace obecního majetku:
1. výměna oken v kulturním domě
2. rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě
3. oprava oplocení Mateřské školy Pačejov
4. zateplení, příp. nátěr fasády vodojemu v Olšanech
5. vybavení pro děti do farské zahrady

578. bere na vědomí seznam proplacených faktur
579. souhlasí se smlouvou na vyhotovení pasportu veřejného osvětlení s firmou GEOING s.r.o. za 
        nabídnutou cenu 47 916,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
580. souhlasí s objednávkou 1000 ks tašek u firmy p. F. Veselého, Týřovice, za cenu 9,10 Kč bez   
        DPH za 1 ks
581. bere na vědomí Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje
        mezi Obcí Pačejov a Plzeňským krajem – SÚS Plzeňského kraje, omezení se týká pozemní
        komunikace  III/18614, pod kterou bude provedena vodovodní přípojka pro bytový dům č. p.   
        187
582. souhlasí se záměrem výstavby vodovodní přípojky v k. ú. Pačejov pro bytový dům č. p. 187 
        jako vlastník dotčených pozemků, vlastník vodovodu, vlastník veřejného osvětlení
583. souhlasí s umístěním vrtané studny na pozemku p. č. 980/4 v k. ú. Pačejov, investorem je p. 
        …................................
584. souhlasí s umístěním vrtané studny na pozemku p. č. 980/2 v k. ú. Pačejov, investorem je p. 
        …..................................
585. povoluje úklid lesa za kostelem po těžbě p. …..............

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


