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 61. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. července 2017
Rada obce:
905. schvaluje ověřovatele zápisu Milana Bělocha a Luboše Straku, zapisovatele T. Cihláře
a program zasedání .
906. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
907. bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2016 včetně Opatření a doporučuje
zastupitelstvu obce oba dokumenty schválit.
908. schvaluje Rozpočtové opatření č. 12.
909. bere na vědomí postup záměru pronájmu hospody v předsálí KD.
910. schvaluje realizaci opatření ke zlepšení kvality vody včetně dálkového přenosu dat a rozhodla
o zadání realizace firmě AQUA Šumava s.r.o. v nejbližším možném termínu a pověřila
starostu vystavením objednávky na tuto zakázku.
911. schvaluje zadání zpracování „Posouzení proveditelnosti“ včetně propočtu záměru propojení
vodovodu Strážovice a Pačejov nádraží firmě AQUA Šumava s.r.o. a pověřuje starostu
vystavením objednávky.
912. schvaluje pořízení televizoru o úhlopříčce 130-150 cm do společenských prostor v suterénu
KD.
913. vzala na vědomí seznam došlých faktur k 20. 7. 2017.
914. vzala na vědomí finanční situaci obce k 30.6.2017.
915. vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 11 – změna rozpočtu č. S/3/2017.
916. vzala na vědomí informaci o stavu pohledávek k 30.6.2017
917. vzala na vědomí informaci o vývoji hospodaření v obecních lesích k 30.6.2017
918. vzala na vědomí žádost Obce Myslív o uzavření smlouvy na zajištění předškolní výchovy a
spádového školského obvodu.a doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit.
919. vzala na vědomí žádosti o přidělení bytu a rozhodla o jejich jejich zařazení do pořadníku.
920. vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na Akci „Obnova MK Velešice“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
921. schvaluje Dodatky č. 2 ke Smlouvám o odkanalizování obce Pačejov Nádraží a Pačejov,
Velešice a Týřovice včetně ČOV, které se uzavírají z důvodů nedořešených majetkových
vztahů a pověřila starostu jejich podpisem.
922. schvaluje zadání vypracování typové projektové dokumentace na místa pro umístění
kontejnerů v obcích, aby splňovala podmínky pro udělení souhlasu stavebního úřadu.
Zpracovatel bude Ing. Vl. Smolík.
923. schvaluje žádost o souhlas se stavbou oplocení a zpevněné plochy na pozemku p.č. 44/1 a
st.p.č. 23 v k.ú. Týřovice, stavebník Ing. …..................................
924. schvaluje zakoupení zahradního kovového altánu a jeho umístění na nové hřiště nad sezení k
odpočinku.
925. schvaluje přidělení samovýroby dřeva v obecních lesích pro p. …...........................
za podmínky, že lesní správce přidělí lokalitu a rozsah zpracování.
Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

