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 17. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. března 2020
Rada obce:
390. schvaluje ověřovatele zápisu František Kába a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
391. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
392. bere na vědomí informaci starosty k přijatým opatřením v nouzovém stavu.
393. bere na vědomí Závěrečnou zprávou o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2019.
394. bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Pačejov za rok 2019 a doporučuje
zastupitelstvu hospodaření obce za rok 2019 schválit.
395. a) schvaluje přijetí nabídky na zpracování žádosti o dotaci (studie proveditelnosti) na akci „ZŠ
Pačejov – rekonstrukce a inovace učebny přírodních věd a informatiky“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
b) schvaluje přijetí nabídky na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Pačejov –
rekonstrukce a inovace učebny přírodních věd a informatiky“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
396. bere na vědomí informaci o přípravě zasedání zastupitelstva.
397. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 18.3.2020 a MŠ 02/20.
398. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.3. 2020.
399. vzala na vědomí zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami – „Pačejov –
č.ev. 24, p.č.980/7 v k.ú. Pačejov.
400. schválila návrh na vydání publikace s pracovním názvem „Pačejov – Vesnice Plzeňského kraje
roku 2019“ za účelem prezentace obce.
401. vzala na vědomí návrh studie „Nástupního terminálu“a další postup v koordinaci s projektem
na generální opravu komunikace III. třídy 18614 od křižovatky ke stavebninám.
402. schvaluje přidělení realizace akce „Tenisový kurt- zděné oplocení“ firmě Stafis KT a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
403. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Horažďovice za rok 2019
404. bere na vědomí poděkování Pošumavského sportovního sdružení za finanční příspěvek na
vyhlášení Sportovce okresu.
405. schvaluje proplacení faktury za dosud vykonané práce na akci „Zástavbová studie Nad
Buxínem“ a zadání vypracování zúžené varianty této studie.
406. souhlasí s projektovou dokumentací úprav hřbitova – III. etapa.
407. vzala na vědomí termíny zasedání ve II. čtvrtletí 2020.
408. schvaluje přidělení bytu v DPS pro ….............................. v termínu dle dohody.
409. schvaluje povolení samovýroby v obecních lesích: p...................... a p....................................
za podmínky, že lokalitu a taxaci určí a provede lesní správce.
410. bere na vědomí oznámení SPÚ o zahájení řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Pačejov.
411. bere na vědomí žádost SPÚ o spolupráci při monitorování eroze zemědělské půdy.
412. schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 .
413. schvaluje vyřazení knih z Místní knihovny dle předloženého seznamu.
414. schvaluje pozastavení placení nájemného z prostorů hospody v předsálí KD pro Jaroslavu
Dubanovou, Myslív od března 2020 po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti
pandemií koronaviru.
415. schvaluje prodloužení nájemních smluv v č. p. 73 Pačejov za předpokladu, že jsou ze strany nájemníků
uhrazeny veškeré závazky vůči obci.
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

