
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 66. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 8. prosince 2017

Rada obce:

1007. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Jana Cihlářová a Luboš Straka , zapisovatele T. Cihláře
          a program zasedání .
1008. a) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
          b) schvaluje zadání kontroly hospodaření příspěvkových organizací obce firmě AKK   
           ECONOMY za období roku 2017 v termínu před schválením uzávěrky hospodaření obou   
           organizací radou obce.
 1009. bere na vědomí nabídku na koupi lesních pozemků od p............................. a doporučuje  
           prohlídku a odborné posouzení těchto nabízených pozemků lesním správcem a zpracování
           znaleckého posudku. Na základě výsledků pak vydá doporučení zastupitelstvu obce.
1010. bere na vědomí informaci o možnosti koupě skladu ČD proti prodejně Jednota v Pačejově   
          Nádraží a doporučuje zastupitelstvu obce za nabídnutých cenových podmínek koupi schválit.
1011. rozhodla, že se uskuteční místní šetření za dobrovolné účasti členů rady na 
          místě s cílem posouzení jednotlivých variant směny a posouzení bonity a využitelnosti   
          pozemků. Účasten bude také lesní správce za účelem posouzení bonity nabízených lesních 
          pozemků ze strany žadatelů. Po tomto místním šetření bude rozhodnuto o dalším postupu.
1012. schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti) na kabel el. přípojky, který vede k chatám 
          přes pozemky v majetku obce v lokalitě Pačejov Nádraží – Kotěžice. Jedná se o pozemky v 
          k.ú. Pačejov – p.č. 1194/18, 1194/51, 1194/54, 1194/5, 980/9 a 1194/1 za finanční náhradu ve 
          výši 10 000,- Kč. Služebnost bude zřízena k pozemkům.
1013. schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací na MMR DT č.5 Podpora  
          obnovy a rozvoje venkova. Jednalo by se o žádost na MK do Starých zahrad v   Pačejově 
          p.č. 1231/11, 1221/36, 1227/4, 1227/1, vše v k.ú. Pačejov.
1014. pověřila u kanalizace v části Pačejov, Velešice, Týřovice vzhledem k nesouhlasu vlastnika  
           pozemků a jeho zvýšeným požadavkům na finanční náhradu starostu dalším jednáním s
           projektantem a hledáním variant a radu informovat o dalším vývoji a postupu.
1015. a) bere na vědomí informaci o návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a doporučuje zastupitelstvu
          rozpočet schválit.
          b) schvaluje rozpočty příspěvkových organizací ZŠ a MŠ na rok 2018.
1016. bere na vědomí informaci o vydání Příkazu k provedení inventarizace majetku Obce Pačejov
          za rok 2017.
1017. bere na vědomí informaci o přípravě, termínu a programu zasedání zastupitelstva obce.
1018. a) schvaluje rozpočtové opatření č.20 /2017.
          b) bere na vědomí rozpočtové opatření č.19 /2017.
1019. vzala na vědomí seznam došlých faktur k 8.12. 2017
1020. vzala na vědomí finanční situaci obce k 30.11.2017.
1021. souhlasí s odpovědí na dopis duchovního správce farnosti.
1022. souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5 000,- Kč na nákup přístroje CRP pro společnost 
          Superpraktik s.r.o. - ordinace praktického lékaře Pačejov Nádraží.
1023. bere na vědomí informaci o kontrole KHS v základní škole a přijatých opatřeních
1024. schvaluje přijetí daru obci od firmy Radon expres s.r.o, Ing. Petr Kareš ve výši
          6 000,- Kč za to, „že život a správa obce, díky vedení obce, běží správným směrem“. Rada
          obce děkuje za nabídku daru a dar přijímá. O rozhodnutí, k jakému účelu bude dar použit,  
          bude dárce informován.



1025. bere na vědomí informaci o nákupu šatních skříní a nábytku v MŠ.
1026. bere na vědomí, že v rámci optimalizace využití veřejných telefonních automatů (VTA) bude
          v průběhu I.pololetí 2018 zrušen tento přístroj u OÚ v Pačejově nádraží.
1027. bere na vědomí informace o prodloužení platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného
          území Březový potok (MŽP) a souhlasí s odvoláním AK Doucha, Šikola advokáti v 
          zastoupení Obce Pačejov.
1028. schvaluje poskytnutí prostor v suterénu KD k provedení akce Organoleptické hodnocení 
          jablek pro ČZS dne 27. ledna 2018.
1029. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 62/4 v k.ú. Pačejov 
           v rozsahu 250 m2 od 1.1.2018 pro p......................................... za stávajících podmínek.
1030. schvaluje povolení zřízení vodovodní přípojky p.......................................... k objektu
           Velešice za podmínky, že bude na základě PD vydán souhlas příslušného úřadu a odborného
           správce vodovodu, po dokončení předány podklady pro záznam do technické mapy. V        
           případě překopu místní komunikace nutno vyžádat zvláštní souhlas.
1031. pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene č. IP-12-
          0004520/VB/2 s ČEZ Distribuce na základě již dříve schválených podmínek.
1032. schvaluje vyjádření ke stavbě rodinného domu p........................, na pozemku v k.ú. Velešice
          p.p.č. 32/4, st. 34 a podmínky v něm stanovené
1033. bere na vědomí žádost p................................o zjednání nápravy na opakované a   
          nevhodné jednání souseda a odkazuje žadatele na občansko-právní postup.
1034. bere na vědomí kolaudační souhlas na vodní nádrž Týřovice.
1035. schvaluje převod kopírovacího přístroje Canon IR 2016, který je v majetku Obce Pačejov, na
          Mateřskou školu Pačejov – příspěvková organizace.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta        starosta


