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
ze 40. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 22. 7. 2016
Rada obce:
624. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou, F. Kábu, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
625. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
626. doporučuje ZO schválit členství Obce Pačejov v “Platformě proti hlubinnému úložišti“
v souladu se statutem této platformy
627. a) bere na vědomí oznámení p. Věry Chlanové o odstoupení z funkce ředitelky Mateřské
školy Pačejov k 31. 12. 2016
b) rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele
Mateřské školy Pačejov, příspěvkové organizace, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí
c) pověřuje starostu, aby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje a Českou školní inspekci o
delegování jejich zástupce za člena konkurzní komise
d) pověřuje starostu, aby vyzval ředitelku Mateřské školy Pačejov k zorganizování volby
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise
e) pověřuje starostu, aby zajistil účast dalšího odborníka v oblasti organizace a řízení ve
školství, podle typu školy, v konkurzní komisi
628. souhlasí se zadáním vypracování Průkazů energetické náročnosti budov obce Pačejov
Expresprojektu – Ing. Janu Klíchovi, Sokolov za nabídnutou cenu 52 400,- Kč
629. souhlasí se Smlouvou o dílo s firmou Martin Korch – klempířství, Horažďovice, na opravu
části střechy v MŠ s firmou za celkovou cenu 143 725,- bez DPH a pověřuje starostu podpisem
630. souhlasí se Smlouvou o právu k provedení stavby se Správou a údržbou silnic PK a pověřuje
starostu podpisem
631. schvaluje vydání stolního kalendáře pro rok 2017
632. bere na vědomí seznam proplacených faktur
633. bere na vědomí Kolaudační souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice na stavbu „Stavební
úpravy Kulturního domu v Pačejově st.p.č. 352, k. ú. Pačejov“
634. souhlasí s přidělením bytu v Pačejově č.p. 73 p............................na 1 rok
635. souhlasí s připojením RD Pačejov č.p. .., vlastník …................., na veřejný vodovod. K
technickým podmínkám a místu napojení se vyjádří odborný správce vodovodu
AQUAŠUMAVA
636. bere na vědomí Protokol ZFŽP o závěrečném vyhodnocení akce „Pačejov – vrt S – 3“
637. bere na vědomí Rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Horažďovice o povolení úplné uzavírky
provozu na silnicích pro akci XXXVII. EPLcond Rally Agropa dne 30. 7. 2016
638. bere na vědomí Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení územního řízení o
umístění stavby „Vrtaná studna BA“ na pozemku p. č. 980/2 k. ú. Pačejov, investor ….............
…....... a Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení územního řízení o
umístění stavby „Vrtaná studna BA“ na pozemku p. č. 980/4 v k. ú. Pačejov, investor
…...........................
639. bere na vědomí Rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Horažďovice o vydání
stavebního povolení na stavbu „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“

640. bere na vědomí Územní souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice na stavbu „Turistický
přístřešek, mobiliář – Týřovice, ppč. 6“
641. bere na vědomí Společný souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice pro stavbu
„Novostavby rodinného domu na p.p.č. 841/21 kat.úz. Pačejov“, investor …....................
642. bere na vědomí přidělení individuální dotace Automotoklubu Pačejov na pořádání akce
XXXVII. EPLcond Rally Agropa ve výši 15.000,- a přidělení individuální dotace SDH
Strážovice na pořádání odpoledního posezení s písničkou dne 16. 7. 2016 ve výši 4.000,- Kč
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