
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 13. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 21. listopadu 2019

Rada obce:
297. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Šimona a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana   
        Vavřičku a program zasedání
298. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
299. a) souhlasí se zavedením známek na popelnice od 1.4.2020
        b) souhlasí s podpisem Dodatku č.1 k uzavřené smlouvě na svoz a likvidaci odpadů
300. bere na vědomí dokončenou studii zásobování obce pitnou vodou, včetně projednání a  
        schválení Krajským úřadem a doporučuje zastupitelstvu tuto schválit.
301. neschvaluje usnesení že,
        „ Rada nemá námitek proti tomu, aby v případě prokazatelného překračování platných   
        hygienických limitů hluku a vibrací z provozu projíždějících vlaků obcí Pačejov, SŽDC  
        zajistila na své náklady účinná opatření k tomu, aby občané v lokalitě "Pracky" nebyli 
        obtěžováni hlukem a vibracemi  nad rámec limitů stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011    
302. bere na vědomí návrh Rozpočtu obce na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu    
         obce na roky 2021-2023 a doporučuje zastupitelstvu rozpočet schválit. Zároveň bere na  
         vědomí rozpočty příspěvkových organizací obce.
303. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k k 20.11. 2019 a MŠ, ZŠ za 11/2019
304. vzala na vědomí finanční situaci obce k 20.11.2019
305. vzala na vědomí Příkaz k k provedení inventarizace majetku obce za rok 2019 a složení
        inventarizačních komisí.
306. vzala na vědomí Oznámení a rozhodnutí o zadání zakázky – rekonstrukce školních dílen ZŠ 
        Pačejov.
307. schvaluje připojení na obecní vodovod – Václav Havlík, Strážovice 35.
308. schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 1248/2 v k.ú. Pačejov mezi obcí Pačejov a
          vlastníkem pozemku SŽDC s.o. Praha, za účelem skládky vytěženého sedimentu z rybníka
        Velešice.
309. bere na vědomí výsledky měření objemové aktivity radonu v objektu Základní školy.
310. bere na vědomí Kalendář kulturních a společenských akcí na rok 2020.
311. bere na vědomí informaci o přípravě pozemkových úprav v k.ú. Pačejov.
312. schvaluje podání žádosti o dotaci na zřízení odborné učebny v Základní škole.
313. souhlasí s odstraněním stromu douglasky tisolisté na školní zahradě v MŠ.
314. schvaluje Kupní smlouvu na prodej pilařské kulatiny SM/JD/BO, 200 m3 ve IV. Q. 2019,   
        Pfeifer Holz s.r.o.
315. neschvaluje poskytnutí finančních prostředků pro Svaz tělesně postižených, Klub    
        Horažďovice.
316. bere na vědomí další postup v přípravě obytné zóny.
317. schvaluje Smlouvu na výkon funkce TDI u akce „Rekonstrukce školních dílen“ - Ing. Jana
        Cihlářová.
318. schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 64/4 v k.ú. Pačejov – SPÚ.
319. schvaluje pro Spolek pro obnovu památek finanční příspěvek ve výši 4 000,- Kč na na akci při
        zahájení Adventu.
320. bere na vědomí informaci o Návrhu studie přednádražního prostoru – nástupní terminál
        (Metroprojekt).
321. schvaluje Rozpočtové opatření č. 12.
322. schvaluje žádost ZŠ o souhlas s nákupem 6 počítačů.
Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta        starosta


