USNESENÍ
z 21. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. července 2020
Rada obce:
496. schvaluje ověřovatele zápisu Luboš Straka a František Kába, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
497. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
498.
a) bere na vědomí informaci o jednání s firmou Marius Pedersen
b) souhlasí s předloženým návrhem na změnu výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu, který doplnila o
změnu výše poplatku pro evidenční čísla a čísla popisná bez trvalého pobytu a doporučuje zastupitelstvu
návrh schválit.
499. souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Státní pozemkový úřad – ke
stavbě „Kanalizace a ČOV – Pačejov, Velešice, Týřovice“.
500. souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Státní pozemkový úřad – ke
stavbě „Kanalizace a ČOV – Pačejov Nádraží“ .
501. souhlasí s umístěním 2 ks mříží na okna pobočky České pošty Pačejov nádraží 199 jako technickým
zhodnocením.
502.
a)schvaluje oslovené firmy a složení výběrové komice pro výběrové řízení na akci "Pořízení decentrální
vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov".
b)schvaluje oslovené firmy pro provedení výběrového řízení na administraci výběrového řízení na
dodavatele kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice.
503. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 20 .7. 2020 a MŠ, ZŠ 06/20.
504. vzala na vědomí finanční situaci obce k 24.7. 2020.
505. bere na vědomí stanovisko NET4GAS k vrtaným studnám Strážovice.
506. bere na vědomí náklady na vybudování hřiště v Kotěžici a náklady na vybudování ochranných sítí na
hřišti u KD.
507. bere na vědomí záměr OÚ vypsat výběrové řízení na funkci "Správce vodní nádrže Na Prachárně" a
souhlasí.
508. bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení na akci " Kanalizace a ČOV - Pačejov,
Velešice, Týřovice".
509. schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě a pověřuje starostu podpisem.
510. schvaluje poskytnutí dotací:
* Jaderný odpad – děkujeme, nechceme 10 000,- Kč
* Tenisový klub 15 000,- Kč
* TJ Sokol 25 000,- Kč
* JBR Enduro team 12 000,- Kč
511. bere na vědomí územní rozhodnutí vodovodní přípojka k RD na p, 871/5 v k.ú. Pačejov.
512. bere na vědomí souhlas s geometrickým plánem č. 550-30 /2020.
513. bere na vědomí výpověď z pronájmu bytu v DPS – p................................ a souhlasí s ukončením
smlouvy k 31.8.2020.
514. souhlasí s výměnou bytu v DPS – p.............................
515. schvaluje 2x dodatek ke smlouvě o připojení p.č. 1195/2 a 1143/10 (NN) a pověřuje starostu
podpisem..
516. bere na vědomí žádost o opravu vodovodní přípojky – Zoubek, Olšany 59 a odpověď v duchu
stanoviska odborného správce.
517. bere na vědomí informaci o přípravě zasedání zastupitelstva a programu.
518. schvaluje vícepráce na akci „Oprava cest na hřbitově“ a pověřuje starostu podpisem.
519. schvaluje vícepráce na akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1“ a pověřuje starostu podpisem.
520. schvaluje vícepráce na akci „Rekonstrukce školních dílen“ a pověřuje starostu podpisem.
521. schvaluje prodejní cenu knihy „Horažďovicko pod Práchní“ ve výši 300,- Kč.
522. schvaluje realizaci elektronického zabezpečení skladu dle nabídky.
523. bere na vědomí finanční náklad na opravy místních komunikací.
524. souhlasí s pořízením přístřešku a ohrady k rybníku Na prachárně.
525. souhlasí s navýšením ceny za odbornou správu lesů dle předloženého návrhu.

526. bere na vědomí informaci o získáno dotací na vybudování kanalizace a ČOV.
527. schvaluje kácení zapojeného keřového porostu v rozsahu cca 80 m2 na pozemku p.č. 92/35 v k.ú.
Pačejov v rámci revitalizace školní zahrady v majetku obce.
528. schvaluje realizaci předložených oprav obecního majetku.
529. souhlasí s vybudováním křížku na hřbitově a vrcholu Plesník.
530. souhlasí s úpravou Řádu pohřebiště čl.4, bod 8.
531. bere na vědomí informace o lesní hospodářské evidenci za rok 2019.
532. bere na vědomí odpověď správy lesů ohledně stavu lesního porostu na pozemku p.č. 550 v k.ú.
Pačejov.
533. bere na vědomí nesouhlasné stanovisko OŽP KÚ ke změně č.1 územního plánu.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

