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 70. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 13. dubna 2018
Rada obce:
1102. schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Straku a Milana Bělocha, zapisovatele Mgr. T. Cihláře
a program zasedání
1103. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1104. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8 tisíc Kč Spolku pro obnovu památek na
zajištění akce Májové posezení dne 6. května 2018.
1105. schvaluje
a) vítěze výběrového řízení na opravy místních komunikací v obci Pačejov firmu Eurovia Silba a.s.
na akci „Oprava MK ke kostelu v ceně 389 698,- Kč vč. DPH (dotace PK schválena) a na akci
„Obnova MK Pačejov (Staré zahrady)“ v ceně 433 324,- Kč vč. DPH za podmínky schválení dotace
a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
b) přidělení zakázky na opravu komunikace vedle hřiště u KD firmě Eurovia Silba a.s. za cenu
99 244,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
c) přidělení zakázky na opravu polní cesty kolem Blýskoty v úseku od chat v Kotěžici k výjezdu na
státní komunikaci u železničního mostu v Pačejově a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1106. bere na vědomí informaci o předpokládaných termínech ke konání podzimních voleb a
povinnosti obce k jejich zajištění.
1107. schvaluje podání žádosti o dotaci na dotační titul Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí - „Pačejov – odbahnění rybníčka p.č. 64/1“.
1108. schvaluje
a) složení výběrové komise na akci „Posílení vodovodu Pačejov nádraží“:
členové: Milan Běloch, Zdeněk Chaluš, Ing. Jana Cihlářová
náhradníci: Mgr. Tomáš Cihlář, Bc. Radek Junger, Luboš Straka
b) oslovené firmy na akci „Posílení vodovodu Pačejov nádraží“:
Stavmonta spol. S r.o., Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň
AQUAŠUMAVA s.r.o.,Palackého 898, 340 22 Nýrsko
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy
Kvint Vlachovo Březí s.r.o., Konopiště 45, 384 22 Vlachovo Březí
c) konání výběrového řízení jako uvzavřeného v souladu se Směrnicí 1/17
d) administrace VŘ zadat agentuře Vše pro venkov, Martina Formanová
1109. bere na vědomí seznam došlých faktur obce k 13.4.2018 a MŠ a ZŠ do (5)10.4. 2018
1110. vzala na vědomí finanční situaci obce k 13.4.2018.
1111. bere na vědomí informaci o PD Vodní nádrž na pozemku 724/1 v k.ú. Pačejov
1112. bere na vědomí informaci o proběhlé kontrole HZS PM k dodržování krizového zákona a
předpisů vydaných k jeho provedení.
1113. bere na vědomí informaci o stavu pohledávek za odpady k 31.3.2018.
1114. schvaluje schvaluje prodloužení nájemních smluv v objektu Pačejov č. p.73 pro p............
do 30.6. 2018
1115. bere na vědomí informaci o údajích lesní hospodářské evidence za rok 2017
1116. rozhodla o zařazení do pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS pro: p.......................
1117. schvaluje stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení „ Peronizace v ŽST
Pačejov a zvýšení rychlosti“ pro Metroprojekt Praha a.s..

1118. bere na vědomí Společný souhlas RD Velešice R. A M. Reisingerovi.
1119. schvaluje stanovisko ke stavbě ČOV R. Reisinger, Velešice.
1120. schvaluje bezplatné zapůjčení prostorů KD na zřízení ředitelství rally:
a) sál KD vč. WC ve dnech 25.-30.7. 2018
b) suterén KD vč. WC ve dnech 12.7.-2.8. 2018 s výjimkou dne 21.7. (jiná akce) a s přísným
zákazem pečení a smažení jídel v těchto prostorech (pouze ohřev).
1121. schvaluje stanovisko ke stavbě - investor p............................, v k.ú. Pačejov.
1122. doporučuje v případě časového zvládnutí podání přihlášky do soutěže Vesnice roku.
1123. schvaluje jednání s farností a nominuje starostu a místostarostu do vyjednávací skupiny.
1124. schvaluje objednání 5 ks stromků lípy srdčité pro slavnostní výsadbu v říjnu 2018 ke 100.
výročí republiky.
1125. bere na vědomí výsledky kontroly HZS k připravenosti a akceschopnosti jednotek PO
1126. schvaluje konání výběrového řízení na DA pro JSDH jako uzavřeného v souladu se Směrnicí
1/17.
1127. schvaluje Rozpočtové opatření č. 4
1128. schvaluje Rozpočtové opatření č. 5
1129. schvaluje stanovisko pro ČEZ Distribuce a.s. ke stavbě „Velešice KT, p.č. 32/4 – NN“
1130. bere na vědomí územní souhlas vodovodní přípojka p.č. 614/1, p..........................
1131. schvaluje zařazení investičních akcí příspěvkových organizací do seznamu Strategického
rámce MAP pro správní oblast ORP Horažďovice – stav k 10.4. 2018
1132. schvaluje uzavření smlouvy na letní údržbu v obci s firmou:
a) M. Černohorský , IČ 189 74 104 – ruční sečení veřejných prostranství dle Pasportu letní údržby
b) Agro Wolf, IČ 263 40 585 – strojní sečení okolo obecních komunikací dle přílohy a Pasportu
a pověřuje starostu podpisem smluv.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

