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 10. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 23. srpna 2019
Rada obce:
227. schvaluje ověřovatele zápisu Luboše Straku a Františka Kábu , zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
228. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
229. bere na vědomí informaci o vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku.
230. schvaluje přípravu prezentace obce před celostátní komisí v soutěži Vesnice roku a účast obce
na vyhlášení v Luhačovicích.
231. bere na vědomí návrh na koupi pozemků p.č. 823/2 v k.ú. Velešice o velikosti 241 m2 a lesní
pozemky v k.ú. Velešice p.č. 95, 99, 690, 712 o celkové velikosti 29 996 m2 a doporučuje
zastupitelstvu koupi schválit.
232. souhlasí s realizací investic a zařazení do rozpočtových priorit uvedených v bodě 7.zápisu
233. schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 .
234. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22.8. 2019 a MŠ, ZŠ za 07/ 2019
235. vzala na vědomí finanční situaci obce k 22.8. 2019
236. bere na vědomí informaci, že v rámci kondičních jízd zabezpečuje SDH Pačejov za úplatu
kropení komunikací v rámci stavby modernizace železniční tratě v žst. Pačejov k odstranění
prašnosti.
237. schvaluje Kupní smlouvu na prodej kulatiny s Pfeifer Holz s.r.o. pro III.Q. 2019 .
238. schvaluje umístění sídla „Spolku přátel a rodičů školy Pačejov“ v budově Základní školy,
Pačejov 51.
239. schvaluje provedení lajnování hřiště Strážovice – Jiří Vlk, Pyšná – Jirkov 8 029,- Kč.
240. schvaluje Smlouvu o provádění TDI na akci „Pačejov, úprava hřbitova – oprava chodníků“ Ing. Jan Cihlářová, Pačejov nádraží 170 a pověřuje starostu podpisem.
241. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
– ČEZ Distribuce a.s., Děčín – přípojka NN pro sklad v majetku obce – pozemky p.č. 1164/27
v k.ú. Pačejov.
242. bere na vědomí informaci, , že DSO získalo dotaci ve výši 2,4 mil. Kč na pořízení
velkoobjemových kontejnerů pro svoz BRKO.
243. bere na vědomí informaci o stavu placení příspěvků MŠ na provoz od spádových obcí a
informoval o připravovaném jednání se starosty těchto obcí o případné úpravě smlouvy.
244. bere na vědomí informaci o Výzvě stavebního úřadu ke zjednání nápravy pro p................
….................. jako vlastníka objektu č.p. ….. Pačejov nádraží.
245. bere na vědomí informaci o podání vysvětlení na odboru ŽP ve věci navážky na pozemku p.č.
905/1 v k.ú. Pačejov a uložených opatřeních.
246. schvaluje administraci žádosti o vydání rozhodnutí a ZVA na akci Pačejov, hřbitov- opravy
cesta chodníků“, cena 5 000,- Kč, firma Kalisto s.r.o., Vodňany.
247. schvaluje:
a) Zajištění výběrového řízení na akci rekonstrukce školních dílen – Vše pro venkov, Martina
Formanová
b) výběr oslovených firem : Stafis KT s.r.o, , Limastav s.r.o., Alfastav s.r.o.
248. schvaluje darovací smlouvy:
Myslivecké sdružení 12 800,Junák Pačejov 6 100,TJ Sokol Pačejov 4 800,Tenisový klub Pačejov 4 800,SDH Pačejov 11 600,-

249. schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1194/8 o velikosti 112 m2 – p........................a p......
…................... za obvyklých podmínek na dobu 5 let.
250. schvaluje připojení na obecní vodovod objekt č.p. ...................................... za
dodržení obvyklých podmínek – souhlas odborného správce vodovodu a vydání příslušného
povolení.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

