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 74. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 17. srpna 2018

Rada obce:
1221. schvaluje ověřovatele zápisu Františka Kábu a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
1222. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1223. bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje sportu v obci na období 2018 – 2025 a doporučuje
zastupitelstvu Koncepci schválit.
1224. bere na vědomí informaci o přípravě ukončení činnosti pobočky České pošty v Pačejově
nádraží a souhlasí s dosavadním postupem starosty.
1225. schvaluje odlesnění v ploše cca 1,78 ha na akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1 v k.ú.
Pačejov“ dle soupisu dřevin na pozemcích p.č. 724/1 a 554/2, 553/3, 560/15 v k.ú. Pačejov
mimo lesní pozemky v počtu cca 680 ks v příloze.
1226. bere na vědomí žádost pana Flachse, provozovatele lunaparku, uzavřít s obcí smlouvu na 5
let (2019-2023) na provozování pouťových atrakcí v termínech pačejovské poutě.
1227. schvaluje Rozpočtové opatření č.11.
1228. bere na vědomí informaci o přípravě zasedání zastupitelstva obce.
1229. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 15.8.2018 a faktury ZŠ (7.8.2018) a MŠ
(11.7.2018).
1230. vzala na vědomí finanční situaci obce k 16.8.2018
1231. doporučuje zastupitelstvu schválit změnu rozpočtu a akci „Rybníček Pačejov – odbahnění“
realizovat..
1232. schvaluje vydání Mimořádného čísla Zpravodaje – skládání účtů z plnění volebního
programu za končící volební období.
1233. schvaluje vydání Publikace „100 let republiky na Pačejovsku“ - u příležitosti stého výročí
samostatnosti Československa.
1234. schvaluje připojení na obecní vodovod – p.......................................... za dodržení
technických podmínek stanovených odborným správcem vodovodu, dle projektové
dokumentace a vydání souhlasu příslušným úřadem.
1235. bere na vědomí souhlas HZS PK se zrušením jednotky SDH Strážovice , kategorie JPO V.,
e.č. 322 289 a jednotky SDH Velešice, kategorie JPO V., e.č. 322 324. Konečné schválení
přísluší zastupitelstvu obce.
1236. bere na vědomí žádost obce o úplatný převod pozemku od SPÚ p.č. 6 v k.ú. Týřovice do
majetku obce a doporučuje zastupitelstvu žádost schválit.
1237. bere na vědomí informaci o poměru výdajů obce.
1238. schvaluje Smlouvu o provádění TDI na akci „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“ mezi obcí
Pačejov a Ing. J. Täglem, Klatovy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1239. schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro SŽDC, s.o., k
pozemku p.č. 1164/26 v k.ú. Pačejov (kabelové vedení) a to bezplatně. Zároveň pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
1240. schvaluje trasu kárových závodů psích spřežení ve dnech 24. a 25.11.2018. Týká se pozemků
v majetku obce p.č. 959,1142 a 1196 v k.ú. Velešice u Pačejova.
1241. schvaluje účast obce na projektu „Společné pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře
pro občany a návštěvníky Prácheňska“,jeho realizací a s umístěním prvků na pozemku v
majetku obce p.č. 1194/14 a 1194/5 v k.ú. Pačejov – dotace v rámci PSOV PK 2018,
integrované projekty.

1242. pověřuje starostu předložením nabídky na odkup lesních pozemků p.č. 997, 1005, 1009 v
k.ú. Pačejov ve výši 110 000,- Kč.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

