
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 73. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. července 2018

Rada obce:

1189. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Cihlářovou a Luboše Straku, zapisovatele Mgr.   
         Tomáše Cihláře a program zasedání
1190. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1191. pověřila starostu podáním cenové nabídky na odkup lesních pozemků od p................
1192. a) doporučuje zastupitelstvu obce schválit směnu pozemků s p................................za  
          navržených podmínek: pozemky v majetku obce p.č. 2666, 2667 a 2671/5 v k.ú. Strážovice u
         Pačejova o celkové výměře 772 m2 – cena dle znaleckého posudku je 73 826,- Kč
         za lesní pozemky v majetku p.................. p.č. 2613, 2615 a 2552 vše v k.ú. Strážovice u     
         Pačejova o celkové výměře 7 848 m2, cena obvyklá dle znaleckého posudku je 52 000,- Kč
         tzn. rozdíl doplatku by ze strany p................... činil 21 826,- Kč
         b) souhlasí se zřízením kabelové přípojky NN pro č.p. 42 na st.p.č. 39 v k.ú. Strážovice u 
          Pačejova přes pozemky p.č. 2671/1, 2668 a 2667 za podmínky, že bude uzavřena smlouva na
         služebnost a stanovuje cenu za toto břemeno ve výši 60 888,- Kč.
         c) souhlasí s pokácením 20 borovic ve stáří 30-40 let na pozemku p.č. 2668 v k.ú. Strážovice
          u Pačejova za podmínky, že kácení provede majitel na vlastní náklady a nebezpečí a množství
         dřeva bude otaxováno lesním správcem a provedena úhrada do pokladny obce.
         d) nedoporučuje navrhovanou směnu pozemků mezi obcí a p.......................
1193. schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zpracování PD pro stavební povolení „Kanalizace
         Pačejov nádraží“ firmu AQUAŠUMAVA s.r.o.a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1194. potvrzuje jako vítěze výběrového řízení AQUAŠUMAVA s.r.o.na dodávku stavební akce 
         „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“.
1195. schvaluje smlouvu na provedení výběrového řízení na akci „Vzduchotechnika v ZŠ“ s firmou
         Tendra spol. s r.o., Mělník a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1196. schvaluje cenovou nabídku od Ing. Martina Lišky na zpracování projektové dokumentace na:
          a) Revitalizace sportovního areálu ZŠ Pačejov …..........39 000,- Kč
          b) Stavební úpravy a modernizace fotbalových kabin …...........49 000,- Kč
          a pověřuje starostu podpisem smluv.
1197. schvaluje cenovou nabídku na vybudování stanoviště kontejnerů od Radek Žíla, Břežany 8 a 
         pověřuje starostu postupnou realizací.
1198. bere na vědomí informaci o cenové nabídce na zpracování dokumentace pro umístění   
         sběrného dvora a pověřuje starostu dalším jednáním a optimalizací variant.
1199. bere na vědomí předloženou koncepci sportu v obci k prostudování.
1200. bere na vědomí informaci o stavu hrazení faktur za pobyt dětí v MŠ a proběhlých schůzkách
          s  některými starosty sousedních obcí.
1201. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 19.7.2018 a faktury ZŠ a MŠ k 2.7. 2018
1202. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.7.2018
1203. vzala na vědomí informaci o výsledcích hospodaření v obecních lesích k 30.6.2018 a 
          celkové  situaci v lesích v souvislosti s kůrovcovou kalamitou
1204. bere na vědomí informaci o jednání s panem Jůzou ve věci nezaplacené faktury a návrh na 
         další postup v případě nezaplacení faktury.
1205. schvaluje Stanovisko obce k plánované realizaci bytového domu s pečovatelskými byty na 
         území obce Pačejov.



1206. vzala na vědomí vydání plné moci pro AK Doucha Šikola advokáti s.r.o. ve věci zastupování
         obce v řízení o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry – hlubinné 
         úložiště v lokalitě Březový potok
1207. vzala na vědomí informaci o provedených opravách a investičních akcích v obci v mezidobí 
          od posledního zasedání rady.
1208. vzala na vědomí Informace o poskytování neinvestičních dotací HZS PK.
1209. vzala na vědomí Rozhodnutí Mze o neposkytnutí dotace na obnovu chodníků a cest na 
          hřbitově – z důvodu investičního charakteru projektu.
1210. souhlasí s rekonstrukcí rekreačního objektu č. 28 na p.č. 55/3 v k.ú. Týřovice u Pačejova – 
          p...............................
1211. souhlasí se vstupem na pozemky v majetku obce – MV Projekt Klatovy, akce „ Pačejov 
         nádraží,KT, ke Strážovicím, NN“.
1212. vzala na vědomí vydání Územního souhlasu s umístěním stavby „Velešice KT, p.č. 32/4,  
         NN“ - ČEZ Distribuce.
1213. vzala na vědomí Smlouvu o zpracování osobních údajů a jejích ochraně – Enbra a.s., odečty 
          a rozúčtování tepla v č.p. 199 a pověřila starostu podpisem.
1214. souhlasí s připojením na obecní vodovod – p.............................................za podmínky,
           že odborný správce vodovodu stanoví technické podmínky pro připojení a bude vydán  
          příslušný souhlas.
1215. vzala na vědomí souhlas Měú HD s geometrickým plánem v k.ú. Velešice č. 145-17/2017.
1216. vzala na vědomí povolení úplné uzavírky provozu na silnicích II/186, III/18612, III/18613,
           III/1869 a III/1733 v úsecích dle schválených rychlostních zkoušek a nařizuje objížďky se
           stanovenými trasami dne 28.7.2018 při INVELT Rally Pačejov.
1217. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy Pačejov č.p. 73 pro:
          a) p................
          b) p...............
          do 30.9. 2018 a v případě neplacení nájemného nebudou smlouvy dále obnoveny.
1218. doporučuje zastupitelstvu navýšení fondu obnovy majetku z důvodů situace v lesích a  
         investicí do vodovodu na 2 miliony Kč.
1219. schvaluje Dodatek č.1 ke SOD na akci „Pačejov nádraží – úpravy vodovodu“ - změna
          článku 4.1. na měsíční fakturaci na základě soupisu provedených prací a schválení tohoto  
         soupisu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
1220. schvaluje Rozpočtové opatření č.10.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta        starosta


