USNESENÍ
z 63. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 8. září 2017

Rada obce:
939. schvaluje ověřovatele zápisu Milana Bělocha a Luboše Straku, zapisovatele T. Cihláře
a program zasedání .
940. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
941. schvaluje jako vítěze výběrového řízení na uzavření smlouvy o pojištění majetku obce a odpovědnosti
na další období Pojišťovnu ČSOB a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
942. schvaluje provedení opravy přístupové cesty Týřovice p.č. 491/2 a část p.č. 484/1 za cenu 166 939,01
Kč vč. DPH a pověřuje starostu zajištěním opravy.
943. schvaluje následující znění:
a) Obec Pačejov souhlasí se stavbou kanalizace a ČOV v obci Pačejov – nádraží dle projektové
dokumentace zpracované firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., projektantem J. Hanzou DiS., ze dne 6/2015.
b) Současně Obec Pačejov souhlasí s výše uvedenými stavbami jako vlastník dotčených pozemků,
sousedních pozemků a dotčených místních komunikací.
c) Obec Pačejov, jako vlastník vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení a sděluje, že v posuzovaném
okolí stavby se nachází výše uvedené sítě a souhlasí s provedením stavby „Kanalizace a ČOV –
Pačejov nádraží“.
944. bere na vědomí informaci o přípravě zasedání zastupitelstva obce.
945. vzala na vědomí informaci o přidělení dotace na pořízení dopravního automobilu pro SDH Pačejov od
Ministerstva vnitra ve výši 450 000,- Kč.
946. schvaluje Rozpočtové priority a investiční záměry obce na rok 2018.
947. bere na vědomí seznam došlých faktur k 8.9. 2017
948. bere na vědomí finanční situaci obce k 31.8.2017.
949. schvaluje prodej nebo likvidaci vozidla Škoda Felicia Kombi 1P1 9155 z majetku obce.Prodej
uskutečnit za minimální cenu s ohledem na ekologický poplatek.
950. schvaluje realizaci rekonstrukce osvětlení kostela jako dominanty obce dle předložené studie.
951. schvaluje Rozpočtové opatření č. 13.
952. pověřuje starostu dalším jednáním ve věci vypořádání věcného břemene (služebnosti) s p........
…................... a p................................ a souhlasí s finanční náhradou dle vyhlášky.
953. schvaluje středisku Junák Pačejov odpuštění nájemného z kulturního domu při pořádání pouťové
zábavy z důvodu nízké účasti a prodělku na této akci.
954. schvaluje pronájem nebytových prostor ve zdravotním středisku č.p. 136 Pačejov Nádraží jako
ordinaci praktického lékaře pro společnosti Super Praktik s.r.o. od 1. října 2017
955.schvaluje přidělení bytu v DPS pro p..............................
956. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro p.........................na byt č. 2.1. v č.p. 73 Pačejov.
957. rozhodla, že zatím nebude provedena změna v osobě nájemce (pachtýře) na pronájem pozemků v k.ú.
Pačejov a Strážovice dle zveřejněného záměru.
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