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 12. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 25. října 2019
Rada obce:

274. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
275. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
276. bere na vědomí informaci ředitelek obou příspěvkových informací o činnosti a hospodaření.
277. schvaluje
a) žádost Základní školy Pačejov o dotaci na rekonstrukci školní zahrady
b) jako administrátora žádosti o dotaci firmu Domoza s.r.o.
c) zpracování projektové dokumentace Ing. Martinem Liškou
278. schvaluje odstoupení od smlouvy s firmou Entalpa s.r.o a vypsání nového uzavřeného
výběrového řízení stejným administrátorem (Dotace snadno) a oslovení stejných firem jako v
minulém VŘ.
279. schvaluje Rozpočtové opatření č. 11
280. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22.10. 2019 a MŠ, ZŠ za 9,10/2019
281. vzala na vědomí finanční situaci obce k 24.10.2019
282. schvaluje rozpočtové priority na rok 2020 jako podklad pro přípravu rozpočtu obce.
283. bere na vědomí Přihlášku do sou těže O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2019
284. schvaluje předloženou variantu na přestavbu fotbalových kabin.
285. souhlasí s uzavřením smluv na zimní údržbu s firmou Agro Wolf a Agropa.
286. schvaluje zadání projektové dokumentace na III. etapu úprav hřbitova firmě Arbocom,s.r.o.
287. schvaluje přání obce k životním jubileím občanů – věk 50, 60, 70, 75, 80, 85 a pak každý rok.
288. schvaluje poplatek za služebnost na pozemku pro trasu kanalizace, vlastník Nové Velenovy.
289. schvaluje jednorázový pronájem kulturního domu nebo pozemků pro stavbu stanů v prostoru
vlakového nádraží na slavnost spojenou se stavbou modernizace železniční tratě.
290. vzala na vědomí informaci o vývoji nákladů na likvidaci odpadů k 25.10.2019
291. vzala na vědomí informaci o výsledku dosavadního hospodaření v obecních lesích k
21.10.2019
292. schvaluje povolení k průjezdu terénní motocyklová soutěž dne 26.10.2019 v katastru obce
Pačejov za podmínek, že bude proveden úklid po skončení soutěže, pozemky uvedeny do
původního stavu, předání a převzetí za účasti lesního správce a oznámení akce Mysliveckému
spolku.
293. souhlasí se stavbou „Pačejov, KT, p.č. 871/5, NN“
294. bere na vědomí Oznámení záměru stavby – výměna zemnícího lana – dotčený pozemek p.č.
468 v k.ú. Pačejov – Omexom v plné moci pro ČEZ Distribuce.
295. schvaluje Kupní smlouvu na prodej kulatiny -15 m2 , pila Dlouhá Ves, Less &Timber, a.s..
296. schvaluje připojení na obecní vodovod - Kučerovi (4 vlastníci), Pačejov Nádraží 195.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

