
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 5. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 23. 1. 2015

Rada obce:
89. bere na vědomí kontrolu zápisu 4. zasedání RO
90. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou 
      a program zasedání
91. doporučuje zastupitelstvu obce:
  1. Zamítnout všechny námitky občanů (p. …..........................) vznesené v rámci projednání
  2. Schválit návrh Územního plánu obce Pačejov, který je po veřejném projednání
  3. Přijmout závazek, že neprodleně přistoupí k projednání a podání návrh na Změnu č. 1
      Územního   plánu obce Pačejov, který bude spočívat ve vytvoření „Rozvojové zóny Kotěžice“ 
      a jejího zapracování a schválení do ÚP obce. Jedná se o pruh o šířce cca parcely Panských 
      (p.č. 986/1) a délce od této parcely včetně až k silnici Pačejov-Defurovy Lažany (p.č. 986/2, 
      část 1024/2, 1025/3 1025/4), čímž dojde k vytvoření asi 6 – 8 nových parcel. Je zde veškerá 
       infrastruktura – komunikace, trafostanice, vodovod, kanalizace, ČOV a rozvojových zón má
      Pačejov nedostatek.
92. bere na vědomí zprávu starosty s postupem ve funkci od minulého zasedání rady
93. schvaluje schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Úprava předsálí kulturního domu Pačejov
      a schvaluje dofinancování celkových nákladů nad rámec dotace z rozpočtu obce Pačejov.
94. souhlasí s podáním žádosti sdružení obcí Slavník na pořízení čekáren do obcí.
95. schvaluje účast obce Pačejov na projektu „Bezpečný kraj“
96. schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří Šíma a partneři Plzeň. 
97. doporučuje zastupitelstvu obce schválit návrh znaku obce – verzi č. 2 a návrh praporu –
      verzi č. 2 c)
98. schvaluje objednávku ozvučovací aparatury od firmy EMPEMONT z Valašského Meziříčí
99. bere na vědomí seznam proplacených faktur
100. bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 718/1, 719/4 a 846/2 
        v k. ú. Strážovice
101. bere na vědomí zařazení žádostí o pronájem bytů do pořadníku
102. souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy p. …..................pokud i nadále nebude nájemce 
        v prodlení s  úhradou nájemného a při užívání bytu a domu bude dodržován domovní řád.

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


