
11. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 27. srpna 2020

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Ladislav Hosnedl, Luboš Straka      zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5.1 schvaluje poskytnutí dotace DSO Horažďovicko ve výši 92.378,- Kč na  spolufinancování
      projektu pořízení velkoobjemových kontejnerů pro svoz bioodpadu a pověřuje starostu
      podpisem příslušné smlouvy.
5.2 schvaluje odložení splátky půjčky 130.000,- Kč SDH Velešice do 30. 6. 2022 s podmínkou, že
      objekt č. p. 35 bude zastaven ve prospěch obce jako krytí dluhu
5.3 souhlasí s jednáním se Správou železnic, s.o., Praha o prodeji pozemků v majetku obce p.č.
      1164/26 (393 m2) a 1164/27 (218 m2) v k.ú Pačejov. Uvedený záměr bude zveřejněn. Jednání 
      bude vedeno za účelem přípravy Kupní smlouvy nebo Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na 
      tyto pozemky, přičemž kupní cena nebude nižší, než za kterou obec pozemky koupila. Na 
      základě výsledku jednání bude prodej předložen ke schválení zastupitelstvu obce.
6.
6.1 a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu MMR na akci „Úprava ústředního topení a
      rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ Pačejov“ ve výši 1.000.000,00 Kč
      b) pověřuje administrací akce Kalisto s.r.o. Vodňany
6.2 a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK 2020 na akci
      „Vodovod Pačejov-nádraží, úpravy technologie vodárny“ ve výši 500.000,00 Kč
      b) pověřuje administrací akce radu obce 
6.3 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje na „Provoz pojízdné prodejny v
      obci Pačejov“ ve výši 15.000,00 Kč
6.4 schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na  akci „Kanalizace a ČOV
      Pačejov nádraží“ ve výši 29.802082,19 Kč
6.5 schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí na  akci „Kanalizace a ČOV
      Pačejov, Velešice, Týřovice“ ve výši 32.735.603,29 Kč.
6.6 bere na vědomí podání žádostí o dotaci:
      a) z dotačního programu Plzeňského kraje na zřízení oplocenek
      b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v   
      lesích
7.a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Úprava ústředního topení a rekonstrukce
       kotelny v objektu ZŠ Pačejov“.
   b) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Vodovod Pačejov-nádraží, úpravy
       technologie vodárny“   
   c) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci "Pořízení decentrální vzduchotechniky do
       ZŠ v obci Pačejov".
8. bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


