
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
z 1. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 4. listopadu 2022

Rada obce:
1.  schvaluje ověřovatele  zápisu  Miroslava  Šimona  a  Ing.  Ladislava  Hosnedla   , zapisovatele  Ing.  Jana
Vavřičku  a program zasedání  
2. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
3. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 4.11.2022 a MŠ, ZŠ 10/22.
4. vzala na vědomí finanční situaci obce k 31.10. 2022.
5. bere na vědomí  termíny zasedání rady a zastupitelstva na zbytek roku
6. souhlasí  se složením kulturní komise jako poradního orgánu rady obce. 
7. souhlasí u akce napojení vrtu Velešice s vícepracemi, uzavřením Dodatku ke smlouvě a pověřuje starostu
podpisem
8.  bere na vědomí  kolaudační rozhodnutí na stavbu dřevníku, p. …......,  Pačejov nádraží ...  a kolaudační
rozhodnutí na hospodářský objekt na p.č. 604/2 v k.ú. Pačejov – p. ….........
9. nesouhlasí s  pronájmem pozemku p.č. 871/1 v k.ú. Pačejov.
10. bere na vědomí žádost o obecní byt – p.  ….......  a zařadila ji do pořadníku.
11.  bere na vědomí Rozhodnutí o povolení výjimky pro umístění stavby „ Stavební úprava RD č.p. ...…“,
p..........  Pačejov nádraží ….
12. bere na vědomí  Zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
13. bere na vědomí informaci EKO KOMu o zpětném odběru odpadů k využití.
14. bere na vědomí  rozhodnutí o povolení částečné uzavírky provozu na silnici III/18625 v úseku Velešice –
Týřovice.
15. souhlasí  se  smlouvou o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a pověřuje
starostu podpisem
16. schvaluje Rozpočtové opatření č. 6
17. bere na vědomí  informaci starosty o datačním titulu na vybudování FVE a dalším postupu.

Bc. Radek Junger               Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


