
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

ve znjění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ. 

USNESENÍ
ze 51. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. února 2017

Rada obce:
805.  schvaluje ověřovatele  zápisu  Františka  Kábu  a  Radka  Jungera  zapisovatele,  T Cihláře  a  program 
zasedání
806  bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady.
807.  schvaluje  složení  výběrové  komise  na  dodavatele  akce  „Výměna  tepelného  zdroje   v  MŠ 
Pačejov“. Výběrové řízení se koná dne 6. března 2017 od 16,00 hodin
členové: Ing. Pavel Jůza, Milan Běloch, Radek Junger
náhradníci:             Ilona Zůzová, Mgr. Tomáš Cihlář, Luboš Straka
808.  schvaluje  uzavření  příkazní  smlouvy  smlouvy  na  technický  dozor  stavby  „Vodní  nádrž 
Týřovice“ s Ing. Jiřím Täglem, Klatovy a souhlasí s podepsáním smlouvy starostou obce.
809. 
a) schvaluje  podepsání Smlouvy o dílo s vítězem soutěže Silnice Nepomuk s.r.o. na akci „Volnočasové 
aktivity v obci Pačejov“
b) schvaluje  uzavření příkazní smlouvy smlouvy na technický dozor stavby „Volnočasové aktivity v obci  
Pačejov“ s Ing. Martinem Liškou, Horažďovice a souhlasí s podepsáním smlouvy starostou obce
810.
a) schvaluje cenovou nabídku Ing. Jiřího Tägla na předprojektovou přípravu a inženýrsko geologický 
průzkum přípravy vodních nádrží v lokalitě Pačejov
pozemek p.č. 647/1 v k.ú. Pačejov 30 000,- Kč bez DPH
pozemek p.č. 724/1 v k.ú. Pačejov 35 000,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce podpisem smluv.
b) schvaluje Změnu rozpočtu R 2/2017 – navýšení výdajů předprojektová příprava vodních nádrží – 
65 000,- bez DPH. 
811. schvaluje složení výběrové komise pro konkurzní řízení na výběr ředitele/ky Základní školy Pačejov, 
příspěvkové organizace

předseda: Ing. Jan Vavřička (za zřizovatele)
členové: Mgr. Tomáš Cihlář  ( za zřizovatele)

Bc. Monika Čermáková ( za Krajský úřad)
Ing. Pavel Honzík ( za ČŠI)
Mgr. Božena Kodýtková  ( ZŠ Nalžovské Hory,

 odborník oblast školství)
Josef Hromádka            (ped. prac. ZŠ Pačejov)

Tajemnice komise : Jana Poláková (Alena Štěpáníková)
812.  schvaluje  pro obnovu dopravního značení  v  obci  jako vítěze   firmu Značky PM, s.r.o.,   pověřuje 
starostu obce dalším jednáním s touto firmou 
813. bere na vědomí přípravu a program zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat v pátek 
17. března 2017 od 18,00 hodin v Pačejově v hasičárně.
814. 
a) souhlasí se zastavením prací na projektu kanalizace  Pačejov, Velešice, Týřovice v případě, že se nepodaří 
najít variantní řešení, které by nezdražovalo kritéria realizace projektu a vlastníci pozemků OVD Slavník, p. 
….......... a pan …..........  neuznají společeský význam odkanalizování obcí a budou trvat na svých postojích 
a neúměrných ekonomických požadavcích
b) souhlasí s pozdržením postupu prací na Změně č.1 územního plánu obce a to z důvodů obecního zájmu
815. bere na vědomí  seznam došlých faktur. k 24.2.2017
816. bere na vědomí  nabídku ceny na odkoupení pozemků v majetku obce v areálu firmy Priorit a.s. a 
doporučuje zastupitelstvu prodej schválit. 
817. schvaluje úhradu finančního příspěvku na provoz pojízdné prodejny ve výši 4 500,- Kč čtvrtletně. 
818. schvaluje podání žádosti o povolení kácení dřevin Obec Pačejov, Velešice 25, p.č. 16/2 v k.ú. Velešice, 
Obec Pačejov, p.č. 484/1 v k.ú. Týřovice, Obec Pačejov p.č. 906/2 v k.ú. Pačejov.



819. bere na vědomí návrh na podání žádosti o dotaci na nákup nového dopravního automobilu, příspěvek 
na  věcné  vybavení  a  příspěvek  na  opravu  CAS  většího  rozsahu,  vše  pro  SDH  Pačejov  a  doporučuje 
zastupitelstvu žádosti schválit.
820.  schvaluje  přidělení  zakázky  „Oplocení  kapličky  Strážovice“  fi  Zámečnictví  Heřman,  hasičárna 
Strážovice  fasáda  vč.  zateplení   a  zdravotní  středisko  nátěr  fasády  fi  Radek Šíma  a  pověřuje  starostu 
projednáním postupu a podpisem příslušných  smluv. 
821.  souhlasí  s  přípravou žádosti  na  dotační  titul  „Vodohospodářská  infrastruktura  2017“ a  doporučuje 
zastupitelstvu obce žádost schválit.
822. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2016 za Obvodní oddělení P ČR v Horažďovicích 
a Plánici.
823. 
a)  schvaluje  stavbu  „Přípojka  NN  Mrázek“  dle  přiloženého  náčrtku  situace  pro  udělení  výjimky  z 
ustanovení §24 odst.1 vyhl. č.501/2006 Sb. 
b) bere na vědomí smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku pro  stavbu 
„Přípojka NN Mrázek“, která akceptuje podmínky obce a doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit.
824.  souhlasí  s  použitím obecních  prostor  pro  uspořádání  rozpravy a  startu  motocyklové  soutěže  dne 
25.3.2017  v  10,00  hod.  v  prostoru  před  obecním úřadem za  podmínky,  že  nebude  žádným způsobem 
znečištěna zámková dlažba např. olejem apod. V případě znečištění uvede žadatel vše do původního stavu na 
své náklady.
825. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy manželům ….........Pačejov č.p. ….. a to do konce března 2017. 
826. 
souhlasí  s  průjezdem  vozidel  účastníků  rally  dne  29.  července  2017  v  obci  Strážovice  a  po  místní  
komunikaci na p.č. 2711/2 v k.ú. Strážovice, s jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním 
komunikací za podmínek, že pořadatel:
a) zajistí včasnou informovanost obyvatel o časovém harmonogramu přípravných jízd a vlastní rally
b) zajistí v případě suchého počasí  kropení komunikace k zamezení prašnosti
c) zajistí vzhledem k velké koncentraci diváků  na návsi obce min. 2 ks mobilních WC
d) zajistí v případě poškození komunikací a jiného obecního majetku na své náklady opravu a uvedení do  
původního stavu
827. bere na vědomí zahájení prací a vstupu na pozemky z důvodu provádění stavby „Velký Bor – Velešice, 
KT – VN“ firmou Elektrostav Strakonice
828.  schvaluje  poskytnutí  půjčky  …...........................  na  úhradu  nákladů  pohřbu  strýce 
….......................................... s měsíčními splátkami ve výši 2 000,- Kč.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


