
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 6. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 23. února 2023

Rada obce:

91. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislav Hosnedl a František Kába, zapisovatel Bc. Radek Junger  a
program zasedání  
92. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
93. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 23.2.2023 a MŠ, ZŠ 01/23.
94. vzala na vědomí finanční situaci obce k 23.2. 2023.
95. souhlasí s bezplatným pronájmem prostor kulturního domu na akce AMK Pačejov v roce 2023.
96. bere na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 565/1 v k.ú. Pačejov a souhlasí se zveřejněním záměru
97. souhlasí  s  připojením na obecní vodovod – p. ..…..  Pačejov nádraží  ….,   za dodržení  technických
podmínek, souhlasu odborného správce a vydání souhlasu příslušného úřadu.
98. bere na vědomí odložení podání T Mobile Czech Republic a.s. ve věci prodloužení dočasnosti stavby
99.  bere na vědomí  zahájení  společného řízení  na stavbu „Garáž na st.p.č.  201 a p.p.č.886/29 v  k.ú.
Pačejov“ – p. …........, Pačejov nádraží …...
100. bere na vědomí povolení výjimky pro umístění stavby „Přístřešek na st. 450 v k.ú. Pačejov“ – p. ….....,
Klatovy
101. souhlasí  s připojením na obecní vodovod rodinný dům č.p. …... Pačejov nádraží – p. ….... a p. ….........
za dodržení technických podmínek, souhlasu odborného správce a vydání souhlasu příslušného úřadu.
102. bere na vědomí oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby „Sklad zahradního nářadí“
na pozemku p.č. 886/52 v k.ú. Pačejov –  p. …........, Pačejov nádraží  …......
103.  bere  na  vědomí   ověření  zjednodušené  dokumentace  (pasport)  stavby   „Sklad  nářadí  a  zahradní
techniky, p.č. 886/16 Pačejov“ – p. …..........., Pačejov nádraží …..........
104.  bere  na  vědomí   žádost  o  pronájem pozemku p.č.  829  v  k.ú.  Velešice  u  Pačejova  a  souhlasí  se
zveřejněním záměru.
105. souhlasí  s  poskytnutím finančního daru SDH Velešice na zajištění masopustního průvodu a úhradu
kapely.
106.  bere na vědomí  Zprávu o bezpečnostní situaci v obvodu OO PČR Horažďovice a OO PČR Plánice za rok
2022
107.  bere na vědomí Informace k dotačnímu programu „Podpora jednotek SDH obcí PK v roce 2023“.
108.  bere na vědomí pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci komplexních pozemkových úprav
109.  bere na vědomí informace o výši odměny EKO KOM za IV.Q. 2022
110. souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na umístění FVE na objektech škol firmě MV
Projekt, Šumavská 326, Klatovy, IČ 27981070 – na základě cenové nabídky.
111. bere na vědomí informaci o přípravě zasedání zastupitelstva obce.
112. bere na vědomí pozvánku k ústnímu jednání ohledně umístění ukazatele rychlosti v Pačejově nádraží
113. bere na vědomí veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu Olšany
114.  souhlasí  s  přijetím  finančních  prostředků  ze  SFŽP  ČR  formou  dotace  ve  výši  500  tis.  Kč  na  akci
„Revitalizace školní zahrady“ z programu NPŽP 5/2022 .
115. souhlasí s připojením na obecní vodovod rodinný dům č.p. ….....  Velešice – p. …........ ,  za dodržení
technických podmínek, souhlasu odborného správce a vydání souhlasu příslušného úřadu.

Bc. Radek Junger               Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


