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 44. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 7. 10. 2016
Rada obce:
695. schvaluje ověřovatele zápisu L. Straku a M. Bělocha, zapisovatele T. Cihláře
a program zasedání
696. bere na vědomí zprávu starosty o činnosti mezi zasedáními rady
697. souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemků, které užívá OVD Slavník
698. souhlasí se zadáním zhotovení prodloužení vodovodu v Pačejově-vsi za cenu 73 060,- Kč bez
DPH firmě AQUAŠUMAVA, Chudenín
699. bere na vědomí seznam faktur
700. bere na vědomí Změnu rozpočtu S 8/2016
701. souhlasí s použitím znaku obce na pamětních stuhách k příležitosti 110. výročí založení SDH
Pačejov
702. schvaluje Smlouvu o postoupení smlouvy o poskytování právních služeb mezi Obcí Pačejov,
JUDr. Šímou, advokátem a Advokátní kanceláří Šíma a partneři s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem
703. schvaluje smlouvy se se společností TENDRA s.r.o:
a) Smlouvu o organizaci zadávacího řízení na akci „Výměna zdroje v objektu MŠ v obci
Pačejov“ za cenu 1% z celkových uznatelných nákladů (min. 39.000,- Kč) + DPH v
zákonem stanovené výši,
b) Příkazní smlouvu o výkonu o výkonu technického investora za cenu 3% z vysoutěžené
částky + DPH v zákonem stanovené výši
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru, který doplňuje činnosti
o 5ti letou administraci akce a vyhotovení závěrečné monitorovací zprávy
704. bere na vědomí poskytnutí individuální dotace SDH Pačejov
705. bere na vědomí Závazné stanovisko odboru ŽP MěÚ Horažďovice na pro záměr „Velký Bor –
Velešice, KT – VN“, žadatel ČEZ Distribuce a. s., Děčín, které se týká obnovy venkovního
vedení
706. bere na vědomí Územní rozhodnutí odboru výstavby MěÚ Horažďovice ke stavbě „Vrtaná
studna“, investor................................ a s Územní rozhodnutí odboru výstavby MěÚ
Horažďovice ke stavbě „Vrtaná studna“, investor ….......................
707. souhlasí se zařazením žádosti p.................................., o přidělení bytu v DPS do
pořadníku
708. souhlasí s přemístěním kontejnerů na tříděný odpad v Pačejově-nádraží u mostu na nové místo
vedle budovy zdravotního střediska
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