
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 22. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 27. srpna 2020

Rada obce:
534. schvaluje ověřovatele zápisu Luboš Straka a František Kába, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
        program zasedání
535. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
536. a) bere na vědomí varianty umístění kontejnerů na bioodpad.
        b) bere na vědomí informaci fi Marius Pedersen o navyšování skládkových poplatků
        c) souhlasí s předloženým návrhem na změnu výše poplatku za svoz a likvidaci odpadu a
        doporučuje zastupitelstvu návrh schválit.
        d) souhlasí s úhradou finančních nákladů podle schváleného klíče spoluúčasti jednotlivých
        obcí na zpracování projektové dokumentace k projektu "Rozšíření sběrného dvora v
        Horažďovicích" .
537. a) souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1194/4 (30 m2 ) a p .č. 980/2 ( 30 m2 ) v k. ú.   
        Pačejov – p............................ – doba určitá 5 let, cena 2,60 Kč/m2/rok.
        b) souhlasí se zvýšením nájemného v obecních bytech o 20% a to od 1.1.2021. Týká se bytů č.
        p. 73, 170 a 199.
538. bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci "Pořízení decentrální vzduchotechniky do
        ZŠ v obci Pačejov"a souhlasí s vyzváním vítězné firmy k podpisu smlouvy.
539. schvaluje výsledky výběrového řízení na administraci výběrového řízení na dodavatele  
        kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a Pačejov, Velešice, Týřovice a souhlasí s vyzváním  
        vítězné firmy k podpisu smlouvy.
540. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 26.8. 2020 a MŠ, ZŠ 07/20.
541. vzala na vědomí finanční situaci obce k 26.8. 2020.
542. bere na vědomí informaci o požadavku ČD na změnu kupní ceny pozemků.
544. souhlasí se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě   
        (kanalizace Strážovice) a pověřuje starostu podpisem.
545. bere na vědomí žádost SDH Velešice o prodloužení termínu splátky půjčky.
546. bere na vědomí společný souhlas územní a provedení stavby „Revitalizace školní zahrady   
        na p.č. 92/35 v k.ú. Pačejov“.
547. bere na vědomí územní rozhodnutí na přípojky NN pro ČOV p. č. 1195/2 a p. č. 1143/10.
548. schvaluje poskytnutí dotací:
        *SDH Velešice 20 000,- oslavy 100 let SDH
549. souhlasí s finančním nákladem na výměnu podlahové krytiny v jedné třídě ZŠ.
550. souhlasí s cenovou nabídkou ČEZ na dodávku el. energie a pověřuje starostu podpisem  
        smlouvy na rok 2021,2022.
551. schvaluje návrh pojistitele na úpravu pojistného.
552. souhlasí se zakoupením 100 ks svíček s motivem dominanty obce a nápisem „Vesnice PK 
        roku 2019“.
553. souhlasí s podpisem smlouvy na TDI na akci Vzduchotechnika v ZŠ.
554. souhlasí s pojistnými smlouvami na vozidla obce.
555. bere na vědomí jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu 
        (kompenzační bonus).
556. bere na vědomí informaci o vypracování znaleckého posudku na objekt č.p. 61.
557. bere na vědomí návrh na změnu územního plánu – změny č.1 – p....................... pozemky 
        p.č. 889/4, 889/6, st. 435, vše v k.ú. Pačejov – bydlení.
558. souhlasí s podpisem smlouvy na následnou administraci akce „ Úprava ústředního topení 
        a rekonstrukce kotelny v ZŠ Pačejov“



559. souhlasí s napojením na veřejný vodovod p........................
560. souhlasí s podpisem Smlouvy k uložení odpadu na skládce – Marius Pedersen a.s.
561. bere na vědomí povolení k nakládání s vodami, Pačejov č.ev. 24, p.č. 980/7 v k.ú. Pačejov.
562. souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 
        stavby – Pačejov, KT, p. č.573/2 – NN – ČEZ Distribuce – přípojka NN.
563. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, pozemek p.č. 871/37 v 
        k.ú. Pačejov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
564. schvaluje prodej vozidla Avia 31K, RPZ 3P3 7100 , prodejní cena 32 800,- Kč. Zároveň 
        pověřuje starostu podpisem smlouvy.
565. schvaluje Rozpočtové opatření č.7.
566. schvaluje povolení samovýroby v obecních lesích pro p........................................ s 
        tím, že lokalitu určí lesní správce a po zaměření předá podklady účtárně.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


