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 14. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. prosince 2019
Rada obce:
323. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Šimona a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
324. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
325. schvaluje
a) rozpočet obou příspěvkových organizací Základní školy Pačejov a Mateřské školy
Pačejov na rok 2020
b) střednědobé výhledy obou škol na roky 2021-2022.
326. a) doporučuje požádat MMR (po konzultaci) o dotaci na výměnu kotlů a rozšíření ústředního
topení v Základní škole
b) doporučuje vzhledem k prioritám péče o vodovody, požádat Plzeňský kraj v rámci
PSOV o dotaci na výměnu šoupat a vytvoření uzlových bodů a úseků pro odstavení
jednotlivých větví vodovodu v Pačejově Nádraží.
c) se jednomyslně shodla na nutnosti kanalizaci v obci vybudovat a podat jednu žádost na
obě akce.
Zároveň doporučuje zastupitelstvu tento záměr schválit.
327. schvaluje přidělení zakázky
a) AQUAŠUMAVA s.r.o. - zpracování žádosti o dotaci z Národního programu ŽP, výzva č.
2/2018 na Připojení vrtu Velešice a následnou administraci dotace, vč. ZVA .
b) AQUAŠUMAVA s.r.o. - Zpracování projektové dokumentace pro společné řízení na
akci Připojení vrtu Velešice .
c) Radek Šíma, stavební práce – oprava sociálního zařízení zdravotní středisko.
d) Radek Šíma, stavební práce – oprava sociálního zařízení klub KD suterén.
e) Kalisto s.r.o. - Energetický posudek Pačejov nádraží 199.
f) Kalisto s.r.o. - Energetický posudek Pačejov nádraží 170.
g) AQUAŠUMAVA s.r.o. - zpracování žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v místní
části Pačejov Nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice jako jednu akci společně za
předpokladu, že bude souhlasit s realizací zastupitelstvo obce.
328. bere na vědomí informace o dalším postupu ve věci přípravy a realizace kanalizace v obci
i navržený postup projednání v zastupitelstvu obce.
329. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva obce.
330. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 19.12. 2019 a MŠ, ZŠ za 11/2019
331. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.12. 2019
332. schvaluje Rozpočtové opatření č. 13.
333. bere na vědomí úpravu návrhu změny č.1 územního plánu Pačejov po společném jednání.
334. schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti, pozemek p.č.
1164/1 v k.ú. Pačejov, trasa kanalizace křížení s železniční tratí – úhrada ve výši 27 540,- Kč .
335. schvaluje nákup herních prvků z rozpočtu MŠ.
336. schvaluje prodloužení nájemních smluv v č.p. 73 Pačejov za předpokladu, že jsou ze strany
nájemníků uhrazeny veškeré závazky vůči obci.
337. bere na vědomí projektovou dokumentaci na stavbu „KZL do KT_HORE,1263“.
338. schvaluje Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
„Pačejov, KT, p.č. 871/5, NN“ – ČEZ Distribuce za předpokladu, že úhrada za služebnost
(věcné břemeno) bude ve výši 10 000,- Kč.

339. bere na vědomí převedení části pohledávek za nájmy z bytů, služby spojené s nájmem, místní
poplatek za odpady na podrozvahové účty. Splnění ČÚS č.706.
340. bere na vědomí informaci o Metodické dohlídce Krajského úřadu v oblasti účetnictví

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

