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 4. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 9. 1. 2015

Rada obce:
64. bere na vědomí kontrolu zápisu 3. zasedání RO
65. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání
66. bere na vědomí zprávu starosty s postupem ve funkci od minulého zasedání rady
67. bere na vědomí rozpracování a doplnění návrhu Programu rozvoje obce
68. bere na vědomí vyhlášení dotačního programu Plzeňského kraje
69. bere na vědomí návrh řešení likvidace odpadu v obci
70. schvaluje Advokátní kancelář Šíma a partneři na právní zastoupení obce.
71. bere na vědomí zprávu místostarosty o vedení kroniky obce
72. bere na vědomí termíny zasedání RO
73. odkládá projednání pravidel pro zadávání veřejných zakázek na zasedání rady dne 20. 3. 2015
74. odkládá projednání organizačního řádu na zasedání rady dne 20. 3. 2015
75. odkládá projednání Kontrolního řádu výborů ZO na zasedání rady dne 20. 3. 2015
76. odkládá projednání delegování pravomocí starostovi na zasedání rady dne 20. 3. 2015
77. schvaluje změnu rozpočtu č. 8/2014
78. bere na vědomí seznam proplacených faktur
79. schvaluje poplatek za poškozenou židli 100,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši
80. schvaluje provedení výměny rámečků kolumbária a vyčištění dlažby na hřbitově p. Srbem
81. souhlasí s postupem při pronájmu pozemků
82. schvaluje přidělení bytu č. 3.1, č. 2.2 a č. 1.1. v č. p. 73
83. souhlasí s pokračováním na plánu úprav předsálí kulturního domu
84. schvaluje pokácení 1 ks ořešáku na pozemku p. č. 1231/18 a 1 ks lísky na pozemku p.č.
1231/12
85. souhlasí s návrhem technického řešení variantou č. 2 pro vedení optické přípojky na budově
Základní školy
86. souhlasí se stavbou „Pačejov-nádraží – kabel NN“
87. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč Svazu zdravotně postižených
Horažďovice a finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč Klubu českých turistů
88. schvaluje dodatek č. 36 a č. 37 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů s firmou Rumpold-P Sušice

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

