
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 7. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. května 2019

Rada obce:
164. schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Straku a Bc. Radka Jungera , zapisovatele Ing. Jana       
        Vavřičku  a program zasedání 
165. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
166. souhlasí s navýšením ceny vodného a doporučuje zastupitelstvu tuto cenu schválit s   
        platností od  1.1. 2020. 
167. schvaluje přidělení dotací zájmovým spolkům na letošní rok a souhlasí s uzavřením 
        veřejnoprávních smluv. 
168. schvaluje uzavření smluv a pověřuje starostu podpisem:
        a) na provádění letní údržby – ruční a strojní sečení travních porostů v obci s firmou   
        Miroslav Černohorský a Agro Wolf s.r.o.
        b) na prodej smrkové kulatiny s firmou Almea s.r.o., Březnice
        c) na těžbu a manipulaci dřeva v rámci kalamity vč. úklidu a likvidace těžebních zbytků s
        firmou Almea s.r.o., Březnice
169. schvaluje vybudování zpevněné plochy u ZŠ a zadání zakázky firmě Radek Žíla, Břežany  
        8 za nabídnutou cenu. 
170.  pověřuje starostu realizací akce asfaltový povrch hřiště Strážovice a podpisem smlouvy.
171. schvaluje zadání  zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na vodní 
        nádrž  Velešice (Paseky) – Projektová kancelář Ing. Jiří Tägl, Klatovy.
172. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 23.5 .2019 a MŠ, ZŠ do 13.5. 2019
173. vzala na vědomí finanční situaci obce k 23.5. 2019    
174. bere na vědomí,  že 16.5.2019 byly podány žádosti o stavební povolení na kanalizaci v 
        místních částech Pačejov nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice.
175. schvaluje prodej palivového dříví v sortimentu délky 2 a 3 m za cenu 450,- Kč / m3. vč.  DPH. 

176. bere na vědomí  odpovědi odboru dopravy ORP  k dotazu občanů na zasedání 
        zastupitelstva na možnost vytvoření obytné zóny ve Velešicích a k rozorané cestě u   
        Velešic.
177. schvaluje  umístění pamětní desky PhDr. Vladimíru Šedivému na základní škole a její
         odhalení u příležitosti zahájení školního roku vč. nákladů spojených s pořízením a 
         osazením desky. 
178. schvaluje připojení na obecní vodovod – p......................................... s tím, že 
        podmínky stanoví odborný správce vodovodu a bude vydáno příslušné povolení. 
179. schvaluje Kupní smlouvu na prodej 15 m3  kulatiny, II. Q. - Less&Timber a.s., Dlouhá ves 
        a pověřuje starostu podpisem.
180. schvaluje samovýrobu v obecním lese – p........................... s tím, že  místo a množství 
        stanoví lesní správce.
181. schvaluje řešení přípojky na akci „Pačejov nádraží KT, p.č. st. 67 – NN“.
182. schvaluje změnu  technického řešení na akci „ Pačejov KT č.p. 63, NN“.
183. neschvaluje finanční podporu Linky bezpečí, z.s.



184. schvaluje pronájem - SŽDC na pozemek p.č. 1164/26 a 1164/27 v k.ú. Pačejov v majetku   
        obce za účelem skladování materiálu a vstupu na staveniště v rámci akce Peronizace 
        v žst. Pačejov.
185. schvaluje Rozpočtové opatření č.5 . 
186. souhlasí s přímým prodejem pozemku p.č. 485/5 v k.ú. Týřovice  - ÚZSVM – p.............

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


