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 42. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 1. 9. 2016
Rada obce:
660. schvaluje ověřovatele zápisu J. Cihlářovou, R. Jungera, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
661. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
662. doporučuje ZO projednat a schválit stanovisko k dopisu ministra obchodu a průmyslu:
1. Obec Pačejov nemá zájem pokračovat v práci v rámci Pracovní skupiny pro dialog.
2. Obec Pačejov má zájem spolupracovat s MPO na tvorbě zákona o zapojení obcí do procesu
hledání vhodné lokality pro úložiště radioaktivních odpadů.
3. Obec Pačejov nemá zájem účastnit se přípravy nového nařízení vlády, kterým se stanoví
výše odvodu a způsob placení původců radioaktivních odpadů na jaderný účet a výše
příspěvku obcím
663. bere na vědomí seznam faktur
664. bere na vědomí sdělení SÚRAO o zaslání poplatku ve výši 9 108,94 Kč
665. schvaluje objednávku certifikované sestavy herních prvků na farskou zahradu
666. bere na vědomí Souhlas Ministerstva zemědělství se zadáním akce a podmíněný příslib dotace
na akci „Úprava vodní nádrže Týřovice“
667. schvaluje zakoupení tašek na tříděný odpad v množství 300 ks sad větších tašek a 50 ks sad
menších tašek za cenu 42,30 za 1 sadu
668. souhlasí s ukončením Smlouvy o poskytování regionálních služeb pro Místní knihovnu
Velešice
669. souhlasí se zařazením žádosti …................. do pořadníku žádostí o byt v DPS
670. bere na vědomí Oznámení odboru výstavby MěÚ Horažďovice o zahájení kolaudačního řízení
stavby „Vodovodní přípojka, ….........., Strážovice …..........“
671. souhlasí s umístěním sídla AMK Pačejov v AČR na adrese Pačejov 199
672. souhlasí se změnou využití území na pozemku p. č. 197/2 v k. ú. Týřovice u Pačejova
vlastníků p. ….....................................
673. bere na vědomí Územní souhlas odboru výstavby MěÚ Horažďovice s umístěním stavby
„Pačejov, vodovodní přípojka pro čp. 187“, investorem je Obec Pačejov a ….................
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