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 15. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 23. ledna 2020
Rada obce:

341. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislav Hosnedl, Bc. Radek Junger,zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
342. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
343. bere na vědomí další postup v záležitosti vybudování kanalizace v obci.
344. schvaluje zásady poskytování individuálních dotací zájmovým spolkům v roce 2020
345. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22.1.2020 a MŠ, ZŠ za 12/19.
346. vzala na vědomí finanční situaci obce k 22.1.2020.
347. souhlasí s nákupem počítače pro MŠ.
348. schvaluje poskytnutí individuální dotace SDH Velešice ve výši 6 000,- Kč.
349. neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro JK Motoklub Soběšice.
350. schvaluje Smlouvu na poskytnutí služeb – likvidace jedlých olejů, firma Černohlávek Group
s.r.o., Cirkvice .
351. schvaluje
a) žádost o připojení na obecní vodovod p........................................za podmínky, že
bude zpracována dokumentace, souhlas odborného správce vodovodu a vydán souhlas
příslušného úřadu
b) žádost o připojení na obecní vodovod p................................................ za podmínky, že
bude zpracována dokumentace, souhlas odborného správce vodovodu a vydán souhlas
příslušného úřadu
352. schvaluje žádost o povolení k využívání tělocvičny v KD – p...............a p........................ v
termínech dle dohody s OÚ a za dodržování pořádku.
353. souhlasí s uložením kabelu NN na pozemku p.č. 871/37 v k.ú. Pačejov.
354. a) souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 871/5 v k.ú. Pačejov
b) souhlasí s dopravním napojením pozemku p.č.871/5 na místní komunikaci p.č. 871/37,
vše v k.ú. Pačejov
c) souhlasí s napojením pozemku p.č.871/5 na obecní vodovod za dodržení technických
podmínek stanovených odborným správcem vodovodu.
355. schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu, kanalizace a ČOV v
obci Pačejov a pověřuje starostu jeho podpisem.
356. bere na vědomí Oznámení o zahájení správního řízení – MěÚ Nepomuk – o povolení úplné
uzavírky komunikace II/188 v místě železničního přejezdu P 1290 v žel. Km 17,458
na trati Blatná- Nepomuk.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

