
USNESENÍ
z 20. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 26. června 2020

Rada obce:

471. schvaluje ověřovatele zápisu Luboš Straka a Bc. Radek Junger, zapisovatele Ing. Jana  
        Vavřičku a program zasedání
472. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
473. bere na vědomí výsledky podání žádostí o dotace.
474. schvaluje dotaci zájmovým spolkům:
       * Včelařský spolek 2 000,- přednáška, kancelářské potřeby
       * SDH Strážovice 5 000,- kulturní akce na návsi
       * AMK 35 000,- organizace rally MČR
       * AMK 15 000,- automobilový slalom
       * AMK 10 000,- oslava 60. výročí založení
475.
     a) schvaluje financování pořízení velkoobjemových kontejnerů - v případě obce Pačejov
     92 378,- Kč. Financováno bude formou veřejnoprávní smlouvy na základě žádosti DSO.
     b) schvaluje účast obce Pačejov na realizaci projektu „Rozšíření sběrného dvora v     
     Horažďovicích“ a zpracování kompletní projektové dokumentace rozšíření sběrného   
     dvora v Horažďovicích. Podíl obce Pačejov na zpracování PD činí 34 283,- Kč.
    c) schvaluje účast obce Pačejov na realizaci projektu "Snížení produkce komunálního
    odpadu zavedením odděleného sběru a zpracování popelovin z domácích topenišť na
    výrobky k lokálnímu a regionálnímu využití".
    d) bere na vědomí úsporu emisí a energie ze tříděného odpadu za rok 2019
    f) navrhuje zvýšit poplatek občanů na sběr a likvidaci v roce 2021 o 20% a v roce 2022 o
    dalších 20%. K tomu ukládá starostovi připravit návrh obecně závazné vyhlášky a
    doporučuje zastupitelstvu tento návrh schválit.
476. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 24.6. 2020 a MŠ, ZŠ 05/20.
477. vzala na vědomí finanční situaci obce k 25.6. 2020.
478. schvaluje finanční podporu vydání CD „Srdcem“ sester …...................... ve výši 6 000,- Kč.
479. bere na vědomí náklady spojené s COVID 19 .
480. bere na vědomí snížení sdílených daní do rozpočtu obce za období leden-červen 2020.
481. schvaluje obnovení platby nájemného od 1.7.2020 v původní výši - nájemné hospoda J.  
        Dubanová.
482. bere na vědomí termíny zasedání RO a ZO ve III. Q 2020.
483. schvaluje pronájem kóje ve skladu obce od 1.7.2020 na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 
        6 měsíců, cena pronájmu 1 200,- Kč/rok.
484. schvaluje povolení průjezdu vozidel účastníků rally Pačejov dne 27. září 2020 v úseku
        Nehodív – Loužná – Strážovice po komunikacích v majetku obce a jejich uzavírkou,    
        navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací za podmínek, že pořadatel:
        a) zajistí včasnou informovanost obyvatel o časovém harmonogramu přípravných jízd a   
        vlastní rally
        b) zajistí v případě suchého počasí kropení komunikace k zamezení prašnosti
        c) zajistí vzhledem ke koncentraci diváků na návsi obce min. 2 ks mobilních WC
        d) zajistí v případě poškození komunikací a jiného obecního majetku na své náklady
        opravu a uvedení do původního stavu
485. vzala na vědomí nabídku na odprodej pozemků v k.ú. Maňovice u Pačejova .
486. schvaluje žádost Základní školy Pačejov o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok   
        2020/21.
487. bere na vědomí stížnost na kvalitu vody ve Velešicích.
488. schvaluje užívání cesty na pozemku p.č. 1187 v k.ú. Pačejov pro stavbu „Peronizace 
        Pačejov“.
489. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov č.p. 73 – p...............p........   
        p.…..............p............a p.................... za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto 
        nájmu jsou ke dni 30.6.2020 vyrovnány.



490. bere na vědomí OOP Měú Horažďovice - stanovení přechodné úpravy provozu na    
        pozemní komunikaci na silnici III/18614.
491. schvaluje nájemní smlouvu s Lesy ČR na pozemek p.č. 1248/1, výměra 102 m2 , cena   
        roční nájemné 714,- Kč.
492. bere na vědomí povinnost podávání průběžného oznámení veřejnými funkcionáři do 
        30.6.2020.
493. schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.
494. schvaluje pořízení a umístění sochy Panny Marie na hřbitov.
495. schvaluje pořízení objektivu k obecnímu fotoaparátu v užívání kronikářky obce

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


