
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 nahlédnut na  O.

USNESENÍ
z 43. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. března 2022

Rada obce:
1111. schvaluje ověřovatele zápisu  Miroslav Šimon a Ing. Ladislav Hosnedl, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku
a program zasedání  
1112. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
1113.schvaluje   zadání  zpracování  lesního  hospodářského  plánu  na  roky  2024  –  2033  frmě  Plzeňský
lesprojekt a.s. za nabídnutých cenových podmínek a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1114. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 24.03.2022  a MŠ, ZŠ 02/22.
1115. vzala na vědomí fnanční situaci obce k 24.03. 2022.
1116. bere na vědomí  plán jarních výlovů rybníků.
1117. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov č.p. 73 – p. ………….., p. ………….., 
p. …………., p. ………...., p.  ………... za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto nájmu jsou ke dni
31.03.2022 vyrovnány.
1118. souhlasí  s konáním benefční akce „Za mír na Ukrajině“ v pátek 25. března 2022 v kulturním domě. 
1119. souhlasí s pronájem volných obecních bytů pro uprchlíky z Ukrajiny.
1120. souhlasí s navrženou změnou v oslovení frem do výběrového řízení  na akci  „Vodovod Pačejov nádraží,
úpravna vody, Pačejov“, okres Klatovy (SFŽP č. 05332011):  
1121. bere na vědomí  termíny zasedání rady a zastupitelstva ve II. Q. 
1122.souhlasí   se  zadáním  zakázky  na  zpracování  Programu  rozvoje  obce  na  léta  2023  –  2028  DSO
Horažďovicko na základě jejich nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
1123.bere  na  vědomí    souhlas  Měú  Horažďovice  s  geometrickým  plánem  v  k.ú.  Pačejov,  pozemek
p.č.1164/44.
1124.bere na vědomí  kolaudační rozhodnut  p.  ………... a ……….. …………..., Plzeň -rekonstrukce stodoly na
rekreační chalupu na p.č. st. 51/2 v k.ú. Velešice u Pačejova
1125. souhlasí s návrhem stavebních úprav RD č.p. 182 Pačejov nádraží , manželé ………………, ……………..  
1126. souhlasí s připojením na obecní vodovod – Potraviny Mandák s.r.o., Pačejov nádraží č.p. 221 za 
dodržení technických podmínek stanovených odborným správcem a v souladu s příslušným povolením. 
1127.schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnost pro  ČZ Distribuce, pozemky p.č. 1143/5, 
1143/22, 1158/3 v k.ú. Pačejov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1128.nesouhlasí s poskytnutm  fnančního příspěvku  Lince bezpečí, z.s.
1129.bere na vědomí informaci o zajištění Dne prot úložišt i.4.2022 a pověřuje místostarostu organizací 
štafety pačejovského úseku
1130. schvaluje na základě nabídky zadání opravy  oplocení tenisového kurtu frmě B-sta-,, ………..., …………., 
I  ……………... 

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


