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

USNESENÍ
ze 69. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 16. března 2018

Rada obce:
1085. schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Straku a Milana Bělocha, zapisovatele Mgr. T. Cihláře
a program zasedání včetně doplnění bodu o plnění rozpočtu za rok 2017.
1086. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1087. schvaluje na základě předložených nabídek jako vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce
sociálního zařízení v ZŠ“ firmu LimaSTAV s.r.o. za cenu 490 497,- Kč bez DPH. Realizace v době letních
prázdnin a pověřuje Milana Bělocha technickým dozorem akce a starostu podpisem smlouvy.
1088. bere na vědomí informaci o přípravě a konání zasedání zastupitelstva obce.
1089. bere na vědomí informaci o přípravě administrace akce na dotační program vodohospodářské
infrastruktury PK a projednání v zastupitelstvu obce.
1090. bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2017 a doporučuje předložit ji zastupitelstvu
obce.
1091. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 16.3.2018 a ZŠ a MŠ k 6.3.2018
1092. vzala na vědomí finanční situaci obce k 15.3.2018.
1093. vzala na vědomí informaci o připravovaných změnách jízdních řádů v autobusové dopravě od
prosince 2018
1094. bere na vědomí Zprávu o činnosti Policie ČR OO Horažďovice za rok 2017
1095. bere na vědomí informaci o zpracování studii „připojení vrtu Strážovice“ - propojení vodovodů
Pačejov nádraží a Strážovice.
1096. schvaluje připojení na obecní vodovod (
), p.č. 391 a 864/18 v k.ú. Pačejov. Nutno
zpracovat projekt dle vyjádření odborného správce vodovodu a požádat příslušný úřad o vydání povolení.
1097. schvaluje schvaluje prodloužení nájemních smluv v objektu Pačejov č.p 73 pro :
(
) do 30.6. 2018
1098. schvaluje přidělení bytu Pačejov č.p. 73 pro : (
)od 1.4.2018 (na 3 měsíce) a pověřuje
starostu podpisem příslušné smlouvy.
1099. schvaluje smlouvu o služebnosti pro ČEZ Distribuce a.s. Velešice MV 021 a pověřuje starostru
podpisem smlouvy.
1100. schvaluje revokaci usnesení č. 1060 a schvaluje návrh na oslovení firem na dodávku dopravního
automobilu pro JSDH Pačejov a administraci akce externím dodavatelem.
a) Vesta Auto Corson s.r.o.
b) THT c) Techsport d) Auto Vinkler s.r.o. Písek
1101. schvaluje změnu rozpočtu – Rozpočtové opatření č.2.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta
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starosta

