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 18. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. dubna 2020
Rada obce:

416. schvaluje ověřovatele zápisu bc. Radek Junger a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
417. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
418.
a) bere na vědomí informaci starosty k přijatým opatřením v nouzovém stavu.
b) schvaluje na základě Stanoviska MV ČR a MF ČR k rozdávání ochranných roušek občanům
obce za předpokladu, že se jedná o občany obce, seniory, rodiny s dětmi a je veden seznam komu
bylo poskytnuto.
c) schvaluje na základě Stanoviska MV ČR k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z
obecního majetku snížení nájmu o 100% v případě nájemného za hospodu v předsálí KD.
d) bere na vědomí Stanovisko MV ČR a MF ČR k neprojednání závěrečného účtu ve lhůtě
e) schvaluje postup starosty při zřízení Mobilního rozhlasu obce.
f) bere na vědomí Informaci MV ČR ze dne 6.4.2020 týkající se jednání zastupitelstev obcí
g) bere na vědomí Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. dubna 2020 a Doporučení pro obce MV
ČR k realizaci opatření s účinností od 20. dubna 2020
h) bere na vědomí Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 17.4.2020 s účinností od 20.4. 2020
ch) bere na vědomí Sbírka zákonů ČR, částka 70 – Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
419. u akce Úprava ústředního vytápění a rekonstrukce kotelny v objektu ZŠ Pačejov
a) schvaluje složení výběrové komise vč. náhradníků
b) oslovení vybraných firem k podání nabídky
420. u akce Vodovod Pačejov nádraží, úpravy technologie vodárny (výměna prvků)
a) schvaluje složení výběrové komise vč. náhradníků
b) oslovení vybraných firem k podání nabídky
421.
a) schvaluje podání žádosti o dotaci PK ve výzvě „Odstraňování havarijních stavů“.
b) souhlasí s přidělením zakázky havarijní výměna šoupat a armatur firmě AQUA Šumava s.r.o.
Nýrsko .
422. bere na vědomí možnost nákupu pozemku p.č. 11164/32 a 428 v k.ú. Pačejov a doporučuje
zastupitelstvu nákup za nabídnutých cenových podmínek schválit.
423. schvaluje cenovou nabídku na dopracování zúžené varianty zástavbové studie.
424. souhlasí s výměnou krytiny na školních dílnách.
425. bere na vědomí program a termín zasedání zastupitelstva.
426. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 24. 4. 2020 a MŠ, ZŠ 03/20 .
427. vzala na vědomí finanční situaci obce k 23.4. 2020.
428. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Plánice za rok 2019
429. doporučuje v souvislosti s očekávaným poklesem příjmů do rozpočtu obce využít všech
možností k úsporám vynaložených nákladů a investic.
430. bere na vědomí informaci o provedených pracích personálem MŠ v areálu a budovách školy.
431.
a) souhlasí se stavbami přípojek NN - Pačejov,KT,obec, p.č. 1195/2 a Pačejov, KT, nádrží, p.č.
1143/10
b) souhlasí s výší náhrady za věcné břemeno Pačejov, KT, nádrží, p.č. 1143/10 - 18 250,- Kč a
Pačejov,KT,obec, p.č. 1195/2 – 10 000,- Kč

432. schvaluje prodejní cenu publikace „Pačejov, čas okupace a osvobození 1938-1945“ ve výši
150,- Kč
433. souhlasí s použitím znaku obce na trička, v nichž budou žáci ZŠ reprezentovat školu a obec při
různých příležitostech a akcích.
434. schvaluje Smlouvu na TDI na akci „Úprava ústředního vytápění a rekonstrukce kotelny v
objektu ZŠ Pačejov“ – Ing. Radek Spurný, Mochtín 38 a pověřuje starostu podpisem.
435. souhlasí s podáním žádosti na PK o získání sazenic pro výsadbu stromů v katastru obce.
436. schvaluje nákup nábytku pro 1 třídu na II. stupni ZŠ – 11 žákovských sestav.
437. bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení „Odbahnění a rekonstrukce vodní
nádrže Velešice“.
438. seznámila se se souhrnnou zprávou k závěrečnému účtu obce za rok 2019 a doporučuje
zastupitelstvu zprávu i závěrečný účet schválit.
439. bere na vědomí opatření obecné povahy Mze k hospodaření v lesích ze dne 2.4. 2020
440. bere na vědomí povolení stavby „Novostavba rodinného domu a garáže, p.č. 871/5 v k.ú.
Pačejov“.
441. schvaluje Kupní smlouva na prodej 20 m3 kulatiny – Less&Timber a.s., období I.Q. 2020 a
pověřuje starostu podpisem.
442. schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Mateřská škola Pačejov,
příspěvková organizace a ukládá zisk ve výši 14.995,02 Kč převést do rezervního fondu.
443. schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Pačejov,
příspěvková organizace a ukládá zisk ve výši 401,09 Kč převést do rezervního fondu.
444. schvaluje Rozpočtové opatření č.3.
445. 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
c) žádost o připojení na obecní vodovod p........................... za podmínky, že bude zpracována
dokumentace, souhlas odborného správce vodovodu a vydán souhlas příslušného úřadu
d) žádost o připojení na obecní vodovod p........................... za podmínky, že bude zpracována
dokumentace, souhlas odborného správce vodovodu a vydán souhlas příslušného úřadu
446. bere na vědomí informaci o jarních pracích v obecních lesích a výsledky hospodaření za I. Q.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

