
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 76. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 26. října 2018

Rada obce:
1258. schvaluje ověřovatele zápisu Františka Kábu a Luboše Straku, zapisovatele Mgr. Tomáše 
Cihláře a program zasedání
1259. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
1260. a) bere na vědomí informaci o zajištění oslav 28. října
          b) schvaluje místa pro zasazení „Stromů republiky“ v místních částech obce.
          c) schvaluje prodejní cenu publikace „100 let republiky na Pačejovsku“ ve výši 100,- Kč.
1261. Výběrová řízení:
          a) na dodavatele odbahnění rybníčku v Pačejově:
          a1) schvaluje zajištění výběrového řízení agenturou Vše pro venkov – Martina Formanová.
          a2) schvaluje složení výběrové komise:
                členové: M. Běloch, L. Straka, Ing. J. Tägl
                náhradníci: R. Junger, Z.Chaluš, M. Šimon
          a3) schvaluje oslovení následujích firem:
                VaK servis KT, Rekon Insta spol.s r.o.,, Projekt Plus spol. s r.o.KT, BM zemní a stavební  

    práce  s.r.o., Senea spol. s r.o.
           b) schvaluje jako koordinátora BOZP na akci „Pačejov nádraží – rozšíření vodovodu“ firmu  

   SEBEP s.r.o.Jiří Šedivý a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
           c) schvaluje uzavření smlouvy na dodávku el. energie dle smluvních cen s firmou ČEZ na  

   dvouleté období a pověřuje starostu podpisem.
1262. schvaluje Rozpočtové opatření č.14.
1263. bere na vědomí termín a program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva.
1264. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 24.10. 2018 a faktury ZŠ a MŠ (září 2018) .
1265. bere na vědomí finanční situaci obce k 24.10. 2018
1266. vzala na vědomí darovací smlouvy na finanční dary pro MŠ.
1267. schvaluje přidělení bytu v DPS pro p.............................. od 1.11. 2018
1268. vzala na vědomí darovací smlouvy na finanční dary pro ZŠ.
1269. schvaluje schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce na vybavení učebny vaření pro ZŠ
1270. bere na vědomí informaci o místní úpravě provozu – zákaz vjezdu traktorů na místní    
          komunikaci ke kostelu.
1271. schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu s firmou Agro Wolf,s.r.o. a pověřuje starostu  
          podpisem smlouvy.
1272. schvaluje realizaci veřejní sítě wi-fi v 6 lokalitách obce dle cenové nabídky SKY trade s.r.o. a
          pověřuje starostu podpisem smlouvy
1273. schvaluje zasazení lípy srdčité u příležitosti oslav 100 let republiky v areálu MŠ.
1274. souhlasí s pořádáním motocyklové soutěže – pořadatel Jan Benda, Klatovy dne 10. listopadu 
          2018 za podmínky, že pořadatel projedná pořádání závodu s Mysliveckým spolkem a předání 
          a převzetí trasy závodu provede lesní správce.
1275. bere na vědomí žádost TJ Sokol o zajištění prořezávky stromů v areálu hřiště. Bude  
          provedeno v období vegetačního klidu.
1276. souhlasí s umístěním stavby žst. Pačejov, přípojka 22 kV – sousední pozemek.
1277. schvaluje provedení el přípojky pro čp. 42 na stp. 39 v k.ú. Strážovice přes pozemky v 
          majetku obce za podmínky, že žadatel zajistí v předstihu vytýčení hranice pozemku a 
          zástupce obce bude přítomen vytýčení trasy přípojky.



1278. schvaluje žádost p.............................. o povolení samovýroby v obecních lesích 
          za podmínky, že lokalitu určí lesní správce a následně přebere množství samovýroby.
1279. schvaluje prodej vozidla Š Felicia RPZ DOE 21-77 z majetku obce za cenu 1 500,- Kč,  
          případně sešrotování a odhlášení z evidence.
1280. schvaluje kupní smlouvu Less a Timber, a.s. Dlouhá Ves na prodej 60 m3 od 1.10.-  
          31.12.2018,- Sm, Bo, Du, Mo délky 4-5 m a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta         starosta


