
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 25. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. listopadu 2020

Rada obce:
611. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslav Šimon a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana  
        Vavřičku a program zasedání
612. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
613. bere na vědomí písemné zprávy o průběhu školního roku 2019-2020 v příspěvkových  
        organizacích Základní a Mateřská škola Pačejov a vyslovila poděkování kolektivům obou 
        škol za zvládnutí situace a průběhu výuky v tomto náročném období.
614. a) schvaluje přidělení zakázky na výkon funkce technického dozoru na akci „Kanalizace 
        a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“ a „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží “ firmě – 
        AQUAŠUMAVA s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
        b) bere na vědomí informace o možnostech a postupu na poskytnutí úvěru
615. a) schvaluje Příkazní smlouvu s AQUAŠUMAVA s.r.o. na výkon činnosti manažerské
        řízení projektu investičních akcí „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“ a
       „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží “ a pověřuje starostu podpisem.
        b) schvaluje Smlouvu o výkonu autorského dozoru s AQUAŠUMAVA s.r.o. při zhotovení  
         staveb „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“ a „Kanalizace a ČOV Pačejov
        Nádraží“ zhotovitelem stavby a pověřuje starostu podpisem.
616. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 19.11. 2020 a MŠ, ZŠ 10/20.
617. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.11. 2020.
618. bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu rozpočet  
        schválit.
619. bere na vědomí přípravu zasedání zastupitelstva.
620. schvaluje prodejní cenu stolního kalendáře na rok 2021 ve výši 99,- Kč.
621. bere na vědomí schválení dotace na pořízení kompostérů pro DSO.
622. bere na vědomí informaci o novém zákonu o odpadech
623. bere na vědomí informaci o odměně za třídění odpadů
624. bere na vědomí prodloužení funkčního období školských rad
625. neschvaluje poskytnutí finančního daru Hospicu Prachatice.
626. bere na vědomí informaci o dotace na zateplení č.p. 199.
627. bere na vědomí sdělení ČIZP ohledně šetření poškození dřevin
628. bere na vědomí oznámení o zahájení územního řízení na přípojku NN, p.č. 573/2, Pačejov
629. bere na vědomí dopis MPO o jednorázovém příspěvku z jaderného účtu.
630. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 865/1 o výměře 735 m2 v k.ú.  
        Pačejov –p.................................
631. schvaluje Dodatek č.1 k nájemní smlouvě na pozemek p.č. 1248/1 v k.ú. Pačejov a 
        pověřuje starostu podpisem.
632. schvaluje 
        a) rozpočet obou příspěvkových organizací Základní školy Pačejov a Mateřské školy 
        Pačejov na rok 2021
        b) střednědobé výhledy obou škol na roky 2022-2023.
633. schvaluje Rozpočtové opatření č. 10.
634. bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Pačejov za rok 2020

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


