
USNESENÍ
z 28. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 25. února 2021

Rada obce:

679. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslav Šimon a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
680. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
681. bere na vědomí dohodu se spádovými obcemi, aby obce doplácely pouze rozdíl mezi dotací 
na 1 žáka ze státního rozpočtu a skutečnými náklady hrazenými z rozpočtu zřizovatele na 1 žáka.
682. a) bere na vědomí projektovou dokumentaci na úpravy hřbitova III. etapa a podání žádosti o  
         dotaci na III. etapu rekonstrukce hřbitova z dotačního titulu PSOV PK
        b) bere na vědomí , že podání žádosti o dotaci na SFPI na revitalizaci území se starou stavební  
         zátěží podle Nařízení vlády 496/2020 Sb. na objekt Pačejov nádraží č.p. 61 není na základě
        dotačních podmínek a finančních důvodů možné
        c) rozhodla o zadání administrace žádosti o dotaci na Dotační program vodohospodářské
        infrastruktury na rok 2021 provedla firma AQUAŠUMAVA s.r.o
683. u akce „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“
       aa) souhlasí, aby administraci výběrového řízení provedla Martina Formanová, Velenovy 155,   
       IČ 05093660
       ab) schvaluje oslovení firem do výběrového řízení dle předloženého návrhu
       ac) schvaluje složení výběrové komise
       ad) schvaluje na výkon funkce technického dozoru Ing. Jiřího Tägla
684. bere na vědomí informaci o vypsání I. kola výběrového řízení na akci „Kanalizace a ČOV 
Pačejov nádraží“ a „ Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“
685. schvaluje výsledky výběrového řízení na akci ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace učebny 
přírodních věd a informatiky
686. da) schvaluje zadání projektové dokumentace a obstarání příslušného povolení firmě 
         AQUAŠUMAVA s.r.o. za účelem zlepšení kvality pitné vody ve vodojemu Pačejov nádraží
        db) schvaluje zadání administrace žádosti o dotaci na uvedenou akci na SFŽP do Národního  
        programu Životní prostředí, výzva č. 2/2018, prioritní oblast Voda firmě AQUAŠUMAVA s.r.o.
687. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 25.2. 2020 a MŠ, ZŠ 01/20
688. vzala na vědomí finanční situaci obce k 25.2. 2020
689. vzala na vědomí zúženou variantu zástavbové studie „Nad Buxínem“ a souhlasí s 
pokračováním přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí a jednáním se SPÚ o prodeji pozemků
690. bere na vědomí informaci o podání trestního oznámení na neznámého pachatele pro 
podezření ze spáchání trestného činu podvodu při odběru kulatiny a nezaplacení faktur
691. schvaluje Základní škole nákup počítačového vybavení u firmy Kinetic KT v rámci projektu 
Šablony III.
692. bere na vědomí informaci o výsledku kontroly České školní inspekce v Mateřské škole na 
základě stížnosti rodičů
693. bere na vědomí finanční rozbor úvěrů a investic a podklad pro rozhodnutí o úvěru a jeho 
splácení
694. bere na vědomí návrh na úpravy rozpočtu obce
695. doporučuje zastupitelstvu obce uzavření úvěrové smlouvy ve variantě s pevnou sazbou
696. schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňskému kraji v roce 
2021



697. a) schvaluje nové platové dekrety s platností od 1.1.2021 pro ředitelky příspěvkových  
         organizací s navrženými úpravami
        b) schvaluje podání podnětu k provedení kontroly mzdové agendy obou škol na kontrolní  
        odbor Odboru školství KÚ Plzeňského kraje
698. bere na vědomí opatření k zápisům z jednání rady obce.
699. schvaluje umístění Zboxu od firmy Zásilkovna s.r.o. před obecní úřad na základě bezplatné 
nájemní smlouvy a pověřuje starostu podpisem
700. bere na vědomí informaci o přípravě a programu zasedání zastupitelstva obce dne 5.3.2021
701. souhlasí s dopravním řešením a využití účelové komunikace ÚK 25 p.č. 1194/50 v k.ú. Pačejov 
včetně záboru části pozemků v majetku obce v k.ú. Pačejov za účelem míjení vozidel
702.schvaluje kupní smlouvu na dodávku kulatiny KM Wood s.r.o. Praha, období rok 2021 za 
navržených podmínek
703. bere na vědomí informaci o dotaci v programu „Informovaná obec 2021“
704. schvaluje JBR enduro team Pačejov žádost o povolení k průjezdu terénní motocyklové soutěže
dne 20.3.2021, trasa v lesním masivu Plesník
705. bere na vědomí informaci o kontrole přípravných opatření při nebezpečí povodně, včetně 
povodňové prohlídky
706. schvaluje ceník svozu separovaného odpadu platný od 1.2.2021, objednávku na vedení 
evidence odpadů, dohodu o výběru poplatků, seznam odpadů, plnou moc pro svozovou firmu a 
uplatnění nároku obce
707. bere na vědomí dopis starosty poslancům z Plzeňského kraje se žádostí o podporu návrhu 
Senátu, který obcím zakládá nárok na zpětnou úhradu ztrát za vyplácení kompenzačního bonusu
708. děkuje všem občanům, kteří přispěli do tříkrálové sbírky
709. bere na vědomí geometrický plán pro pozemek p.č. 866/57 v k.ú. Pačejov, GP 533-130/2019
710. schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p.č. 
1195/18 v k.ú. Pačejov na uložení kabelu NN a pověřuje starostu podpisem
711. neschvaluje příspěvek na činnost Klubu českých turistů, ZO Plzeň jih
712. bere na vědomí Závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2020
713. bere na vědomí žádost o odprodej sousedního pozemku nebo jeho části (cca 45 m2) p.č. 
484/3 v k.ú. Týřovice
714. schvaluje povolení průjezdu vozidel účastníků rally Pačejov dne 2. října 2021 v úseku
Nehodív – Loužná – Strážovice po komunikacích v majetku obce a jejich uzavírkou, navrženou 
objížďkou a
zvláštním užíváním komunikací za podmínek, že pořadatel:
a) zajistí včasnou informovanost obyvatel o časovém harmonogramu přípravných jízd a vlastní rally
b) zajistí v případě suchého počasí kropení komunikace k zamezení prašnosti
c) zajistí vzhledem ke koncentraci diváků na návsi obce min. 2 ks mobilních WC
d) zajistí v případě poškození komunikací a jiného obecního majetku na své náklady opravu a 
uvedení do
původního stavu
715. schvaluje nákup zahradní techniky pro letní údržbu veřejných prostranství

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


