
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 22. listopadu 2018

Rada obce:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana
    Vavřičku a program zasedání
2. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
3. a) bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy za školní rok 2017-2018 a ústní zprávu
         ředitelky ZŠ RNDr. H. Aldorfové
    b) schvaluje vstup Základní školy Pačejov do realizace Operačního programu Výzkum,   
         vývoj a vzdělání šablony II a žádosti o 606 tis. Kč pro ZŠ a 151 tis. Kč pro školní družinu  
         bez finanční spoluúčasti na dva roky.
    c) schvaluje vstup Základní školy Pačejov jako partnerská škola do projektu Budování
         kapacit pro rozvoj škol (vybavení ve výši 284 900,- Kč).
    d) bere na vědomí Žádost ZŠ o přijetí věcného daru od obce Myslív
    e) bere na vědomí informaci o činnosti a výsledcích Mateřské školy Pačejov na základě 
         ústní zprávy paní ředitelky V. Chalušové
4. schvaluje pronájem prostor pro Českou poštu v objektu č.p. 199 (záměr byl zveřejněn) a
     Nájemní smlouvu s Českou poštou od 1.1.2019 na dobu neurčitou a pověřuje starostu
     podpisem.
5. bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2019 a doporučuje jej zastupitelstvu obce schválit.
6. schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
7. schvaluje jako předsedkyni kulturní komise obce Miloslavu Hlůžkovou.
8. bere na vědomí informaci o přípravě a konání zasedání zastupitelstva v prosinci 2018.
9. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22 .11. 2018 a faktury ZŠ a MŠ ( říjen 2018
    do 6.11.2018) .
10. vzala na vědomí finanční situaci obce k 22.11.2018
11. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem DSO Horažďovicko
      jako podíl obce na financování investičních výdajů spojených s pořízením užitkového
      automobilu – pojízdné prodejny ve výši 58 773,- Kč - integrovaný projekt.
12. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem DSO Horažďovicko
      jako podíl obce na financování investičních výdajů - náklady na zpracování žádosti k
      integrovanému projektu DSO „Atraktivní region“ ve výši 6 600,- Kč.
13. bere na vědomí Žádost MV Projekt KT o podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
      o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu a pověřuje starostu dalším
      jednáním ve věci úhrady výše služebnosti.
14. bere na vědomí přidělení dotací spolkům v rozsahu pravomoci starosty.
15. souhlasí s přístavbou zahradní chaty E 99 – veranda a terasa – p.............................
16. a) schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - Asekol a.s., Praha a
          pověřuje starostu podpisem.
      b) schvaluje Smlouvu o narovnání (zpětný odběr elektrozařízení) s firmou RETELA s.r.o., 
          která ukončuje svoji činnost a pověřuje starostu podpisem.
17. schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 255963/2018 s Pfeifer Holz, s.r.o., Chanovice – prodej
      kulatiny pro pilařské zpracování a pověřuje starostu podpisem.
18. bere na vědomí pokračování Mgr. Tomáše Cihláře jako člena školské rady za zřizovatele
19. schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě na zpracování změny č.1 územního plánu obce a 
      pověřuje starostu podpisem.



20. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 500,- Kč pro Svaz zdravotně 
      postižených Horažďovice.
21. schvaluje sjednocení výše nájemného pro nájemníky v bytovém objektu č.p. 170 a to na
      jednotnou výši 35,00 Kč/m2.
22. schvaluje Kalendář kulturních a sportovních akcí na rok 2019.
23. schvaluje umístění sídla spolku v sídle Obecního úřadu, Pačejov Nádraží 199 – Junák,
      středisko Jestřáb, Pačejov.
24. bere na vědomí Rozhodnutí o vydání stavebního povolení č.j. DUCR-63261/18/Vd
      „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,630 – 304,009“ - Drážní úřad Plzeň
25. schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDI na akci „Nutné odbahnění rybníčku Pačejov“ –
      Ing. Jiří Tägl, Klatovy.
26. bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Pačejov a složení
      inventarizačních komisí k 31.12.2018
27. schvaluje užívání závěsného odznaku ve smyslu §108 odst.2, zákona č. 128/2000 Sb., při
      významných příležitostech a občanských obřadech pro Ing. Jana Vavřičku a 
      Milana Bělocha.
28. bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Nutné odbahnění rybníčku Pačejov“
      a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou z výběrového řízení.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


