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 67. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 26. ledna 2018
Rada obce:
1036. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Milana Bělocha , zapisovatele Mgr. T.
Cihláře a program zasedání .
1037. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1038. bere na vědomí zprávu starosty o provedení inventarizace majetku obce.
1039. a) schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV PK , projekty obcí – Oprava místní komunikace
ke kostelu, p.č. 1214/4 v k.ú. Pačejov.
b) schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV PK, integrované projekty, účast obce v projektu
DSO Horažďovicko „Pojízdná prodejna“.
c) schvaluje podání žádosti o dotaci z PSOV PK, integrované projekty, účast obce v projektu
sdružení obcí Prácheňsko „Společné pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře pro
občany a návštěvníky“
d) schvaluje podání žádosti o dotaci Mze (SZIF) údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny - „Úprava hřbitova, chodníky, cesty – 2 etapa“
e) souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci firmou Kalisto, s.r.o a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
1040. schvaluje Dopravně provozní řád JSDH Pačejov.
1041. schvaluje umístění stanovišť kontejnerů na separovaný odpad v jednotlivých částech obce .
1042. schvaluje návrh na rozšíření veřejného osvětlení o jeden světelný bod na p.č. 1227/1 v k.ú.
Pačejov.
1043. bere na vědomí seznam došlých faktur obce k 26.1.2018 a PO k 31.12.2017.
1044. bere na vědomí finanční situaci obce k 31.12.2017.
1045. a) schvaluje nákup šatních skříněk pro ZŠ v ceně 67 000,- Kč .
b) bere na vědomí náklady na povinnou výuku plavání žáků ZŠ
c) bere na vědomí informaci o malování pavilonu MŠ
d) schvaluje zapůjčeni 1 stolu na stolní tenis pro MŠ.
1046. schvaluje kácení stromů ve Strážovicích v souladu se schváleným projektem.
1047. bere na vědomí informaci starosty o průběhu prací na projektech kanalizací v obci.
1048. schvaluje smlouvu o dílo na projekt kanalizace Strážovice a pověřuje starostu podpisem.
1049. bere na vědomí úpravy telekomunikačního vedení ve Strážovicích.
1050. schvaluje nájemní smlouvu mezi MŠ a spolkem Junák – Český skaut, stř. Jestřáb Pačejov z.s.
na využívání prostor části areálu a ve II. NP technické budovy MŠ jako klubovny a konání
oddílových schůzek.
1051. bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 21 .
1052. schvaluje bezplatné poskytnutí kulturního domu OSH Klatovy na uspořádání okresního plesu
hasičů.
1053. schvaluje vyhotovení pasportu na trafostanici ve Strážovicích.
1054. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.p. 73 – p..................., p........................,
p............................ do 31.3.2018.
Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

