
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 16. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 28. února 2020

Rada obce:
357. schvaluje ověřovatele zápisu František Kába a Bc. Radek Junger, zapisovatele Ing. Jana 
        Vavřičku a program zasedání
358. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
359. schvaluje ceník svozu a využití separovaných odpadů platný od 1.3.2020 – firma Marius 
        Pedersen a.s.
360. schvaluje cenovou nabídku na Zjištění nového vodního zdroje pro obec (posudek) v rámci 
        řešení zásobování vodou a budování posilovacích vrtů - Ing. František Matyáš, hydrogeolog.
361. schvaluje organizaci výběrového řízení na výměnu kotlů v ZŠ a na výměnu čerpadel ve  
        vodojemu Pačejov nádraží Agenturou Vše pro venkov – Martina Formanová.
362. bere na vědomí plnění rozpočtu obce za rok 2019.
363. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 27.2.2020 a MŠ01/20, ZŠ za 01, 02/20 .
364. vzala na vědomí finanční situaci obce k 27.2 .2020.
365. bere na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce a děkuje všem, kteří přispěli.
366. schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč 
        Pošumavskému sportovního sdružení okresu Klatovy.
367. schvaluje přihlášku obce do soutěže „Vesnice ERDV 2020“.
368. bere na vědomí možnost pořídit pro občany kompostéry prostřednictvím dotace přes DSO
        Horažďovicko.
369. souhlasí s kácením dřevin v rámci rekonstrukce rybníka Velešice – na pozemcích p.č. 31/1, 13,
        14, 31/6, 823/2, 31/9 v k.ú. Velešice. Jedná se o keřové porosty 132 m2, olše lepkavá 7 ks, 
        borovice 1 ks, vrba vícehlavá 1 ks.
370. bere na vědomí odpověď na dopis p.......................
371. bere na vědomí odpověď p.....................ohledně tělocvičny v KD.
372. nesouhlasí s poskytnutím dotace Klubu českých turistů, značkařský obvod Plzeň jih.
373. bere na vědomí žádost ČEZ Distribuce o odprodej pozemku st. p.č. 60 (9 m2) v k.ú. 
        Strážovice a doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
374. bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavební záměr „Vrtaná studna
        Pačejov p.č. 878/1“, p.............................
375. schvaluje Knihovní řád Místní knihovny vč. Příloh 1-3.
376. schvaluje pronájem kulturního domu za účelem zřízení ředitelství 41. INVELT Rally Pačejov 
        – suterén KD 13. 9. - 1. 10. 2020, sál KD 24. 9 .- 29 .9. 2020 a to bezplatně.
377. bere na vědomí oznámení o zahájení společného řízení p........................., Novostavba 
        rodinného domu a garáže, ppč. 871/14 k.ú. Pačejov
378. schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč pro pěvecký 
        sbor Velkobor.
379. schvaluje prezentaci obce v MF Dnes v příloze 20 NEJ obcí Západních Čech.
380. schvaluje podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj v dotačním titulu Odstraňování havarijních 
        stavů na Výměnu sekčních šoupat vodovodu Pačejov Nádraží.
381. nesouhlasí z provozně technických důvodů s pronájmem sálu KD AMK Pačejov dne 2. ledna 
        2021.
382. bere na vědomí oznámení o vypouštění rybníků - Blýskota 2.3.2020.
383. schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 40 645,-Kč pro 
        Plzeňskýkraj.



384. schvaluje OSA - Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl – hospoda Pačejov 
        nádraží na rok 2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
385. schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč pro Oblastní 
        charitu Horažďovice na pečovatelskou službu.
386. souhlasí s předloženou PD na vodovodní přípojku pro č.p 20 Pačejov.
387. nesouhlasí s poskytnutím finanční podpory pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice.
388. bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby Carport, 
        p.č. 871/5 k.ú. Pačejov
389. schvaluje Rozpočtové opatření č.1.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta          starosta


