
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.

14. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 5. března 2021

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Božena Behenská, Věra Chlanová  zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 
5. bere na vědomí informace o průběhu přípravy budování kanalizace
6. a) schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s ČSOB a.s., pobočka Klatovy, na poskytnutí úvěru ve
     výši 30.000 000,-Kč s dobou splácení od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2038 za účelem vybudování
     kanalizace v obci
   b) schvaluje uzavření úvěrové smlouvy ve variantě s pevnou sazbou
   c) pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy 
   d) pověřuje starostu obce přípravou změny rozpočtu na rok 2021
   e) pověřuje starostu obce přípravou novel obecně závazných vyhlášek (OZV), které v obci  
   stanoví výši poplatků a daní od roku 2022
7.
7.1 schvaluje prodej části pozemku p. č. 1231/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 
m2 v k. ú. Pačejov p.......................a p.................................... za cenu 300,- Kč / m2
7.2 bere na vědomí informace starosty o stavu ve věci odkoupení pozemku od a.s. České dráhy
8.
8.1 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK na 
akci „Úprava hřbitova v Pačejově - 3. etapa“
8.2 bere na vědomí Souhlas Ministerstva zemědělství a podmíněný příslib dotace na akci 
„Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“.
8.3 schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory od SFŽP v rámci Národního programu Životní 
prostředí, prioritní oblast voda, na úpravnu vody ve vodojemu v Pačejově nádraží k odstranění 
uranu z pitné vody.
8.4 schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje, z dotačního programu 
vodohospodářské infrastruktury 2021, na stavbu kanalizace.
9. a) požaduje:
   1) rovnoprávné postavení obcí v celém procesu ohledně úložiště,
   2) možnost dobrovolnosti v celém procesu řešení o ukládání,
   3) přijetí příslušného zákona, který by výše uvedené zajistil,
   4) hledání i jiných řešení, jak s radioaktivními materiály nakládat,
   5) jednání o problematice ukládání a využívání radioaktivních materiálů v rámci orgánů EU.
   b) nesouhlasí a odmítá záměr vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné úložiště  
   radioaktivního odpadu

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


