
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 75. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 14. září 2018

Rada obce:

1243. schvaluje ověřovatele zápisu Milana Bělocha a Bc.Radka Jungera, zapisovatele Mgr. Tomáše
         Cihláře a program zasedání
1244. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1245. bere na vědomí rozpočtové priority na rok 2019.
1246. bere na vědomí informaci o přípravě ukončení činnosti pobočky České pošty v Pačejově 
          nádraží adoporučuje zastupitelstvu pověřit starostu dalším jednáním o podmínkách provozu 
          a finanční podpoře.
1247. schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební 
          povolení na akci „Kanalizace a ČOV Pačejov,Velešice, Týřovice.“ firmu AQUAŠUMAVA   
          s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1248. bere na vědomí Rozpočtové opatření č.12.
1249. schvaluje Rozpočtové opatření č.13.
1250. bere na vědomí informaci o přípravě a programu zasedání zasedání zastupitelstva obce.
1251. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 13.9.2018 a faktury ZŠ a MŠ (srpen 2018) .
1252. vzala na vědomí finanční situaci obce k 13.9. 2018
1253. schvaluje prodloužení nájemních smluv nájemníkům v č.p.73 za podmínky, že budou  
          všechny  závazky vůči obci z těchto smluv řádně a včas uhrazeny.
1254. schvaluje přidělení bytu v DPS p...................od 1. října 2018.
1255. bere na vědomí Veřejnou vyhlášku (Měú Hd) O návrhu opatření obecné povahy Místní   
         úprava provozu (MK 1c ke kostelu) p.č. 1214/4 v k.ú.Pačejov
1256. bere na vědomí Veřejnou vyhlášku (KÚ Plzeň) o veřejném projednání návrhu Aktualizace  
          č.4  Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
1257. bere na vědomí Souhlas Měú Horažďovice s geometrickým plánem – dělení pozemku 
          841/17 a 841/21 v k.ú. Pačejov

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta           starosta


