
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 38. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 23. 6. 2016

Rada obce:

611. schvaluje ověřovatele zápisu T. Cihláře a M. Bělocha, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
        a program zasedání
612. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
613. doporučuje ZO k projednání a schválení závěrečný účet obce za rok 2015 a účetní závěrku 
        obce za rok 2015
614. schvaluje Směrnici č. 1/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
615. souhlasí se zadáním oprav komunikací:
        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
        firmě Eurovia za nabídnutou cenu 414.834,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem   
        smlouvy
616. schvaluje pronájem pozemku p. č. 1143/14 o výměře 872 m2 v k. ú. Pačejov p. …... 
        …........................................., na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 
        cena 2.500,- / 1 ha
617. doporučuje ZO k projednání a schválení Smlouvu o umístění energetického zařízení pro   
        stavbu „Pačejov, KT, pan Mrázek – přípojka NN“
618. bere na vědomí seznam proplacených faktur
619. bere na vědomí Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení stavebního řízení 
        „Rekonstrukce střechy RD a kůlny, Pačejov č. p. 45“, investor ….......................
620. bere na vědomí Územní souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice, s umístěním stavby 
        „Úprava ústředního vytápění MŠ Pačejov – nádraží – varianta 11/2015“
621. souhlasí s přidělením samovýroby dřeva pro p. …..............................., v obecních lesích 
        pouze v případě, že Ing. Pavlovský bude moci určit lokalitu, kde bude možné samovýrobu 
        provést 

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


