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 23. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. září 2020
Rada obce:

567. schvaluje ověřovatele zápisu, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a program zasedání
568. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
569.
a) schvaluje výsledky výběrového řízení a souhlasí s vyzváním vítězné firmy k podpisu smlouvy.
b) doporučuje oslovit tři firmy pro výkon funkce TDI
c) souhlasí s přidělením zakázky na autorský dozor firmě AQUAŠUMAVA s.r.o
d) schvaluje přidělení zakázky na koordinátora BOZP firmě Sebep, s.r.o., Plzeň
e) schvaluje výběrové řízení na poskytnutí úvěru – osloveny budou Komerční banka, ČSOB a
Česká spořitelna
570.
a) bere na vědomí informaci o postupu při zajišťování projektové dokumentace na domovní část
přípojek
b) schvaluje provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby kanalizace a ČOV na obě akce
dohromady formou užšího dvoukolového řízení.
c) bere na vědomí informaci o postupu určení skládek v průběhu výstavby kanalizace.
571. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 23.9. 2020 a MŠ, ZŠ 08/20.
572. vzala na vědomí finanční situaci obce k 23.9. 2020.
573. bere na vědomí hospodaření v obecních lesích k 31.8.2020
574. schvaluje pronájem 2 bytů DPS na dobu určitou od 1.10.2020 do 30.6.2021 – p.......................
a p.............................
575. souhlasí s realizací projektu Šablony III v ZŠ, dvouletý cyklus bez spoluúčasti.
576. bere na vědomí příznivý vývoj pohledávek v letošním roce.
577. bere na vědomí Doporučení KHS PK pro obyvatelstvo v boji proti COVID 19
578. bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení „Kanalizace a ČOV Pačejov
nádraží“
579. bere na vědomí termíny zasedání ve IV. Q. 2020.
580. schvaluje povolení průjezdu – terénní motocyklová soutěž – pořadatel JBR Enduro team
Pačejov 24.10.2020 – v prostoru polesí Plesník.
581. schvaluje Servisní smlouvu na údržbu, aktualizace a zálohování programu pro Místní
knihovnu – od 09/20 na dobu neurčitou.
582. souhlasí s předloženou PD na výstavbu vodovodní přípojky k č.p. Velešice 44 jako vlastník
vodovodu, dotčených a sousedních pozemků.
583. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na části pozemků p.č. 1194/1 (117 m2 ), 1194/4 (220
m2 ) a 983 (15 m2 ) vše v k.ú. Pačejov – p.............................
584. schvaluje Návrh OZV 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
585. schvaluje Rozpočtové opatření č.8.
586. 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 30.9.2020 vyrovnány.
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

