
USNESENÍ
z 26. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 17. prosince 2020

Rada obce:

635. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger a František Kába, zapisovatele Ing. Jana 
        Vavřičku a program zasedání
636. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
637. souhlasí s přijetím nabídky ČEZ ESCO na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci,
        varianta s provozováním, doporučuje zastupitelstvu nabídku přijmout a pověřuje   
        starostu podpisem smlouvy.
638. schvaluje u akce „odborná učebna v ZŠ“ administraci výběrového řízení, firmy, které budou 
        osloveny a složení výběrové komise.
639. bere na vědomí informaci o přípravě výběrové řízení na zhotovitele kanalizace a o přípravě    
        řízení na poskytnutí úvěru.
640. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 15.12. 2020 a MŠ, ZŠ 11/20.
641. vzala na vědomí finanční situaci obce k 16.12. 2020.
642. schvaluje poskytnutí dotací zájmovým spolkům
        AMK 10 000,- Kč publikace dotisk
        TJ Sokol 10 000,- Kč vybavení
        SDH Pačejov 10 000,- Kč vybavení mladých hasičů
        Myslivecký spolek* 6 000,- Kč krmné směsi
        SDH Strážovice 5 000,- Kč vybavení
        Český skaut- junák* 8 000,- Kč rekonstrukce klubovny
643. schvaluje prodloužení smlouvy na pozemek p.č. 1230/4 v k.ú. Pačejov o výměře 876 m2, 
        p.........................za stejných podmínek.
644. schvaluje pronájem nebytového prostoru 13 m2 ve zdravotním středisku p......................
        pověřuje starostu podpisem.
645. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov č.p. 73 p...........,  p.............,  
         p.............., p..............., p...................... za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto
        nájmu jsou ke dni 31.12.2020 vyrovnány.
646. schvaluje návrh Dodatku č. 5 Smlouvy o poskytování služeb při likvidaci odpadu - Marius  
        Pedersen a.s. a pověřuje starostu podpisem.
647. bere na vědomí územní rozhodnutí na přípojku NN pro kanalizaci Pačejov, Velešice,  
        Týřovice.
648. souhlasí s návrhem trasy přípojky NN k č.p. 42 Strážovice a se Smlouvou o budoucí smlouvě 
        na zřízení služebnosti inženýrské sítě a pověřuje starostu podpisem.
649. bere na vědomí Rozhodnutí KÚ o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 
        kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
650. bere na vědomí informaci o podání žádosti na Plzeňský kraj o individuální dotaci na vícepráce
        na akci VN (vodní nádrž) Pačejov.
651. bere na vědomí informaci o podání žádost o dotaci na „Připojení vrtu Velešice“ ve výši 2 650 
        000,- Kč (70 %) od SFŽP (Národní program ŽP). Celkové náklady projektu 3 796 704,- Kč.
        Administrace podání žádosti AQUAŠUMAVA s.r.o.
652. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva v I. Q. 2021.
653. bere na vědomí informaci o splacení půjčky SDH Velešice.
654. bere na vědomí informaci o svozech odpadu o vánočních svátcích a na přelomu roku
655. bere na vědomí souhlas s geometrickým plánem – p..........................................................., 
        dělení pozemků p.č. 527/2 a 527/3 v k.ú. Pačejov
656. souhlasí se stavbou – přípojka NN změna z venkovního vzdušného vedení na kabelovou 
        přípojku v zemi pro čp. 2, Strážovice.



657. bere na vědomí informaci o personální situaci.
658. schvaluje Rozpočtové opatření č. 11.
659. bere na vědomí Návrh na pořízení změny územního plánu, p....................................

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


