USNESENÍ
z 24. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 22. října 2020
Rada obce:
587. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Františka Kábu, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
588. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
589. schvaluje umístění velkoobjemových kontejnerů na bioodpad v jednotlivých místních částech
obce dle rozpisu.
590. a) schvaluje oslovení firem pro výkon funkce TDI
b) souhlasí na základě nabídky s přidělením zakázky na autorský dozor firmě
AQUAŠUMAVA s.r.o
c) souhlasí na základě nabídky s přidělení zakázky na koordinátora BOZP firmě Sebep, s.r.o.,
Plzeň
d) bere na vědomí informace o možnostech a postupu na poskytnutí úvěru
591. a) schvaluje postup při zajišťování projektové dokumentace na domovní část přípojek
prostřednictvím obce a příspěvek na projektovou dokumentaci.
b) schvaluje návrh na umístění skládek a meziskládek v průběhu výstavby kanalizace v
katastru obce
592. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 21.10. 2020 a MŠ, ZŠ 09/20.
593. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.10. 2020.
594. a) schvaluje Rozpočtové priority na rok 2021 jako podklad pro přípravu rozpočtu obce
b) bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ na rok 2021
c) bere na vědomí návrh rozpočtu ZŠ na rok 2021
595. souhlasí s vydáním souboru kreseb - M. Vondryska “Pačejovsko tužkou“.
596. bere na vědomí opatření v souvislosti s epidemiologickou situací .
597. schvaluje trasu závodu „Břežanská stopa“ ve dnech 7.- 8.11.2020.
598. schvaluje záměr výstavby akce „SO 12 připojení vrtu Velešice a SO 11 Úpravna vody Pačejov
ves –Velešice“, investor obec Pačejov a to jako orgán územního plánování a vlastník
infrastruktury.
599. schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s DSO Horažďovicko na poskytnutí dotace na zpracování
projektové dokumentace na rozšíření sběrného dvora v Horažďovicích ve výši 34 928,- Kč.
600. schvaluje příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Svaz zdravotně postižených Šumava, klub
Horažďovice
601. bere na vědomí kolaudační souhlas k užívání stavby „Vodní nádrž na pozemku 724/1 v k.ú.
Pačejov“.
602. schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu mezi obcí Pačejov a Agropa s.r.o na období
1.11.2020 – 31.3.2021 a pověřuje starostu podpisem.
603. a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci na „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na
zateplení budovy obecního úřadu
b) schvaluje administraci žádosti o dotaci na „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na
zateplení budovy obecního úřadu firmou Kalisto s.r.o., Vodňany
604. bere na vědomí Rozhodnutí KÚ PK o finančním příspěvku na obnovu, zajištění a obnovu
lesních porostů do 40 let věku.
605. schvaluje dotaci pro Spolek pro obnovu památek.
606. bere na vědomí zahájení územního řízení „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“ –
přípojka NN.
607. schvaluje Řád veřejného pohřebiště.

608. souhlasí s podáním žádosti o dotaci na odbahnění a rekonstrukci vodních nádrže Velešice Na
Pasekách .
609. schvaluje Rozpočtové opatření č. 9.
610. schvaluje pozastavení placení nájmu z užívání hospody v KD od 1.10.2020.
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

