
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.

8. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 5. listopadu 2015

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: O. Hromádka, M. Běloch
    ověřovatele zápisu:  V. Chlanová, F. Kába zapisovatelku: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva obce
4. schvaluje námitku p. Káby proti usnesení ZO ze dne 7. 9. 2015 a doslovné návrhy usnesení:
    a) Zastupitelstvo obce neschvaluje: Zastupitelstvo obce ukládá obci Pačejov a starostovi    
        zveřejňovat na internetových stránkách obce Pačejov v rámci informovanosti občanů obce   
        zápisy ze schůzí zastupitelstva obce Pačejov v souladu s platnou legislativou, zejména se 
        zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
    b) Zastupitelstvo obce neschvaluje: Zastupitelstvo obce ukládá obci Pačejov a starostovi 
        zveřejňovat na internetových stránkách obce Pačejov v rámci informovanosti občanů obce 
        zápisy ze schůzí rady obce Pačejov v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem 
        č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
   
5. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
6. bere na vědomí záměr výstavby Komunitního domu pro seniory v Pačejově-nádraží č.p. 63

7. a) schvaluje zrušení registrace pečovatelské služby, pro klienty nedojde tímto opatřením k žádné 
         změně
    b) schvaluje rozšíření živnostenského oprávnění na poskytování služeb pro rodinu a domácnost

8. a) schvaluje doporučení hodnotící komise, která vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy
        Becker Bohemia s.r.o. Firma se přihlásila do výběrového řízení jako jediná a splnila veškeré
        požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci
    b) pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy
    c) pověřuje radu obce dalším jednáním s vítězem výběrového řízení o podrobnostech třídění a
        odvozu odpadu

9. schvaluje podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprav k. ú. Pačejov
10. schvaluje odkoupení pozemku p. č. 908/5 – orná půda o výměře 143 m2 v k. ú. Pačejova  od ..
      …........... za cenu 20,- Kč / m2
11. pověřuje radu obce dalším postupem ve věci stavebních úprav u pomníku padlých v Pačejově
12. schvaluje změnu rozpočtu č. Z 4/2015
13. souhlasí s doplněním změny územního plánu obce Pačejov o pozemek st. č. 123 - zastavěná
      plocha a nádvoří, pozemek p. č. 886/7 – zahrada a pozemek p. č. 884/64 - orná půda vše v
      k. ú. Pačejov.
14. bere na vědomí podání žaloby za obec Pačejov prostřednictvím právního zastoupení Mgr.
      Pavla Douchy proti Rozhodnutí ministra životního prostředí  Č.j.: 2731/M/1554610/ENV/15
      o stanovení průzkumného území „Březový potok“ a bere na vědomí postup rady obce
15. pověřuje starostu vyjednáváním co nejúspornější varianty financování DSO Horažďovicko

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


