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 29. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 26. března 2021
Rada obce:
716. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslav Šimon a Luboš Straka , zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
717. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
718. vzala na vědomí vyjádření ředitelek k neoprávněně vyplaceným odměnám a porušení
směrnice o zadávání veřejných zakázek. Budou prověřeny ještě další skutečnosti a po nich bude
přijato rozhodnutí.
719. schvaluje podání žádosti o dotaci v DT Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby
obcí PK na „Havarijní výměnu šoupat“ vodovodu v Pačejově nádraží.
720.
a) bere na vědomí výsledky I. kola výběrového řízení na zhotovitele kanalizace
b) schvaluje složení výběrové komise pro II. kolo a výběr nabídky na zhotovitele kanalizace.
721. schvaluje zadání zakázky na položení přílože kabelu pro venkovní osvětlení, dokopávky,
osazení pouzder pro stožáry vč. uzemnění firmě Elektrostav Strakonice s.r.o.
722. schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže
Velešice“
723. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 2020 a MŠ, ZŠ 02/21.
724. vzala na vědomí finanční situaci obce k 25.3. 2021.
725. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva ve II. Q. 2021.
726. 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 31.3.2021 vyrovnány.
727. bere na vědomí zápisy o konání prověrky BOZP v obou školách.
728. bere na vědomí výsledky hospodaření obce za rok 2020.
729. bere na vědomí Plán jarních výlovů rybníků.
730. souhlasí s napojením na obecní vodovod – p..........................
731. schvaluje Oblastní charitě Horažďovice – poskytnutí dotace na pečovatelskou službu ve výši
10 000,- Kč.
732. schvaluje Rozpočtové opatření č 1.
733. schvaluje zřízení věcného břemene (služebnosti) – právo vstupu, chůze a jízdy k pozemku
p.č. 391 v k.ú. Velešice u Pačejova.
734. bere na vědomí zahájení správního řízení o povolení uzavírky provozu na veřejně přístupné
účelové komunikaci v místě mostního objektu – silničního nadjezdu na p.p.č. 925/3, 948/2, 956/1, .
956/2, v k.ú. Olšany u Kvášňovic a souhlasí s objízdnou trasou po účelových komunikacích v k.ú.
Olšany, Strážovice, Milčice a Pačejov a následně po silnicích II/186 a III/18614.
735. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na akci „Pačejov Nádraží, KT, E 66-NN“.
736. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se Státním pozemkovým úřadem
na uložení vodovodu na pozemku p.č. 655/12 a 931/1 v k.ú. Olšany u Kvášňovic a pověřuje
starostu podpisem.
737. souhlasí výměnou kotle pro vytápění bytu – p..................................
738. souhlasí s prezentací obce ve spolupráci s TV ZAK.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

