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 3. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 25. ledna 2019
Rada obce:
50. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslava Šimona a Františka Kábu, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
51. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
52. bere na vědomí informaci o inventarizaci majetku za rok 2018.
53.
a) schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1 Pačejov“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
b) schvaluje smlouvu o provádění TDI na této stavbě vč. plné moci - ing. Jiří Tägl, projektová
kancelář Klatovy. a pověřuje starostu podpisem.
c) rada bere na vědomí informaci o nutnosti uskutečnit výběrové řízení na akci „Obnova
dopravního hřiště v MŠ“. Nutno projednat složení výběrové komise a administrátora akce.
Bude předloženo do jednání zastupitelstva.
54. bere na vědomí informaci o přípravě žádostí o dotace.
55. bere na vědomí znalecký posudek na rybník Velešice, p.č. 483 v k.ú. Týřovice u Pačejova a
pověřuje starostu dalším jednáním s majiteli rybníka.
56. bere na vědomí Smlouvu o koupi pozemku u vjezdu do MŠ p.č. 1265(35 m2) a 1195/15 (284
m2) v k.ú. Pačejov od ČEZ Distribuce v ceně 27 120,- Kč a schvaluje věcné břemeno na kabel
(služebnost) a doporučuje zastupitelstvu koupi a smlouvu schválit.
57. bere na vědomí informace o termínu a programu zasedání zastupitelstva.
58. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 24.1. 2019
59. vzala na vědomí finanční situaci obce k 24.1.2019
60. souhlasí s předloženým návrhem napojení vodovodní přípojky k č.p. 29 Velešice.
61. souhlasí s pokácením dřevin u tenisového kurtu p.č. 908/3 a 908/5 v k.ú. Pačejov.
62. souhlasí s pokácením dřevin dřevin u příjezdu k fotbalovému hřišti p.č. 906/2 v k.ú. Pačejov.
63. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby „Pačejov nádraží,
KT, Ke Strážovu- NN“ s ČEZ Distribuce a pověřuje starostu podpisem.
64. bere na vědomí informace o vyrozumění Policií ČR.
65. souhlasí s návrhem výše honoráře za projekt na úpravu před školou.
66. schvaluje cenovou nabídka na energetický management (V3) na akci Výměna zdroje v objektu
MŠ v obci Pačejov včetně Závěrečného vyhodnocení akce po dobu udržitelnosti.
67. schvaluje odkoupení 500 ks čokolád s grafickým motivem obce ve sjednané ceně a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
68. schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na pořízení kostýmů pro vystoupení v
kulturním programu v rámci obce a v soutěži Vesnice roku pro Spolek pro obnovu památek.
69. schvaluje výrobu 500 ks skládacích map „Turistická trasa Pačejovskem“ a pověřuje starostu
zajištěním.
70. bere na vědomí informaci o Tříkrálové sbírce 2019 a připojuje své poděkování občanům, kteří
přispěli.
71. schvaluje dotaci ve výši 3 000,- Kč pro SDH Velešice na zajištění masopustního průvodu.
72. souhlasí se stavbou přípojky NN pro stavbu „Velešice, KT, p.č.st. 23 – NN“.
73. schvaluje rozpočet Základní školy Pačejov na rok 2019.
74. schvaluje rozpočet Mateřské školy Pačejov na rok 2019.
75. souhlasí se zřízením vodovodní přípojky k pozemku p.č. 871/5 v k.ú. Pačejov – p..................
…................... za podmínky, že bude vydáno stanovisko odborného správce
vodovodu, zpracována projektová dokumentace a vydáno příslušné povolení..

76. bere na vědomí Rozhodnutí o výjimce z místní úpravy provozu na místních komunikacích –
pluhování.
77. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – pozemek p.č. 1164/26 na vedení technické
infrastruktury (kabely NN) v ochranném pásmu dráhy ve prospěch SŽDC
78. souhlasí s provedením rekonstrukce objektu Pačejov nádraží č.p.63.
79. souhlasí se záměrem vybudovat v roce 2019
a) asfaltovou plochu na hřišti ve Strážovicích
b) penetraci v uličce u hasičárny v Pačejově
80. souhlasí s postupem starostů z lokality Březový potok ve věci společné odpovědi SÚRAO k
užšímu zapojení obce k výběru finální lokality.
81. souhlasí na základě žádosti MŠ s prodloužením nájemní smlouvy Junák – český skaut,
středisko Jestřáb Pačejov z.s.
82. souhlasí se žádostí ZŠ o souhlas s pořízením uzamykatelných skříní do učebny za 13 951,- Kč.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

