USNESENÍ
z 19. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 22. května 2020
Rada obce:

447. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslav Šimon a Ing. Ladislav Hosnedl, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
448. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
449. bere na vědomí informaci o uvolňování opatření v souladu s pandemií koronaviru.
450. schvaluje dotaci ve výši 25 000,- Kč pro SDH Pačejov na pořízení stejnokrojů.
451. bere na vědomí program a termín zasedání zastupitelstva.
452. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 20.5. 2020 a MŠ, ZŠ 04/20 .
453. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.5. 2020.
454.
a) souhlasí s trasou kanalizace a umístěním šachty na pozemku p.č. 1027/10 v k.ú. Pačejov.
b) souhlasí s návrhem Smlouvy o o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s firmou Wagon s.r.o. za předpokladu, že poplatek bude dle OZV ve výši 6 125,- Kč.
455. souhlasí s využitím stávajícího sjezdu pro účely stavby na pozemcích ve vlastnictví obce p.č.
1194/56, 1195/32 a 1195/1 v k.ú. Pačejov.
456. neschvaluje finanční podporu Linky bezpečí z.s.
457. bere na vědomí Rozhodnutí o povolení stavby „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže
Velešice“.
458. schvaluje podání podnětu k zahájení správního řízení s požadavkem na odstranění stavby
plotu na pozemku p.č. 1231/11 v majetku obce.
459. bere na vědomí dopis starosty všem poslankyním a poslancům z Plzeňského kraje ohledně
kompenzačních bonusů do samosprávných rozpočtů.
460. schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný
spolek na programové období 2021 – 2027.
461. bere na vědomí informaci o výsledcích zápisu dětí do příspěvkových organizací obce
462. bere na vědomí informaci o akceptaci žádosti o dotaci na akci „“Kanalizace a ČOV Pačejov,
Velešice, Týřovice“.
463. bere na vědomí informaci o rozhodnutí KÚ PK, na základě kterého byl na základě žádosti
obce poskytnut finanční příspěvek na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích za období
1.10.2017 –31.12.2018.
464. schvaluje Smlouvu o provádění prořezávek (JMP) porostu obecních lesů.
465.
a) souhlasí s plánovanou akcí a vstupem na pozemky - „Pačejov Nádraží, ke Strážovicúm – VO“.
b) souhlasí se Smlouvou o omezení užívání nemovitosti ve správě SUSPK - „Pačejov Nádraží, ke
Strážovicúm – VO“, předpokládaná výše náhrady 12 904,- Kč a pověřuje starostu podpisem.
466. bere na vědomí oznámení o „5. pořízení aktualizace územně analytických podkladů ORP“
467. schvaluje vydání brožury s pracovním názvem „ Pačejov – Vesnice Plzeňského kraje roku
2019“ za předložených podmínek.
468. schvaluje nákup 100 ks výtisků regionální učebnice „Horažďovicko pod Práchní“ za
předložených podmínek.
469. schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
470. potvrdila výsledky výběrového řízení na Výměnu kotlů a rozšíření ústředního topení v ZŠ a
Úpravy technologie vodárny Pačejov nádraží.
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

