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 30. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 22. dubna 2021
Rada obce:
739. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger a František Kába, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
740. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
741. a) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Pačejov,
příspěvková
organizace a ukládá zisk ve výši 10.814,74 Kč převést do rezervního fondu.
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Mateřská škola Pačejov,
příspěvková
organizace a ukládá zisk ve výši 5.411,72 Kč převést do rezervního fondu.
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
742.
1. bere na vědomí sdělení paní RNDr. Hany Aldofrové o vzdání se pracovního místa ředitelky
Základní školy Pačejov, okres Klatovy, příspěvkové organizace, dle § 73 odst. 1 zákona č.
262/2006 Sb. Zákoníku práce k 31. 7. 2021.
2. vyhlašuje konkurs na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Pačejov,
okres Klatovy, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2021.
3. pověřuje starostu
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci a školskou radu o delegování jejich zástupců za
členy konkursní komise,
- vyzvat ředitele/ředitelku Základní školy (na kterou je vypsán konkurs), aby zorganizoval/a volbu
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložil/a ji zřizovateli
zápisem o volbě.
4. schvaluje Ing. Jana Vavřičku a Mgr. Jiřinu Stichenwirthovou za členy konkurzní komise za
zřizovatele na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Pačejov, okres
Klatovy, příspěvkové organizace
5. nominuje za zřizovatele jako pozorovatele do výběrové komise Bc. Radka Jungera a Františka
Kábu.
743.
a) bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu VŘ na zhotovitele kanalizace a dalším
postupu U akce napojení vrtu S3:
ba) souhlasí, aby administraci výběrového řízení provedla Martina Formanová, Velenovy 155, IČ
05093660
bb) schvaluje oslovení firem do výběrového řízení dle předloženého návrhu. Schváleno 5 hlasy.
bc) schvaluje složení výběrové komise.
U akce veřejné osvětlení ke Strážovicím:
c) schvaluje zadání zakázky na dodávku a osazení stožárů venkovní osvětlení firmě Elektroslužby
Burda.
d) schvaluje výkon funkce TDI na akci ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace učebny přírodních
věd a informatiky – Ing. arch. Karel Poucha
e) u akce Úpravy hřbitova v Pačejově – 3. etapa
ea) souhlasí, aby administraci výběrového řízení provedla Martina Formanová, Velenovy 155, IČ
05093660
eb) schvaluje oslovení firem do výběrového řízení dle předloženého návrhu. Schváleno 5 hlasy.
ec) schvaluje složení výběrové komise.
f) schvaluje výkon funkce TDI na akci „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“ –
Projektová kancelář Ing. Jiří Tägl, s.r.o.

744. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22.4.2021 a MŠ, ZŠ 03/21.
745. vzala na vědomí finanční situaci obce k 22.4. 2021.
746. bere na vědomí 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 s objízdnou trasou po účelových komunikacích v k. ú. Olšany, Strážovice, Milčice a
Pačejov a následně po silnicích II/186 a III/18614.
747. bere na vědomí oznámení o zahájení společného řízení k vydání společného povolení na
stavbu „ Dům s pečovatelskými byty Pačejov Nádraží č. p. 63“
748. souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2020“.
749. souhlasí s variantou b) směny pozemků s SPÚ a doporučuje zastupitelstvu směnu schválit.
750. bere na vědomí informaci o přihlášení akce „ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace dílen“ do
soutěže „Náš evropský projekt“.
751. souhlasí s navýšením nájemného za zemědělské pozemky a pověřuje starostu podpisem
dodatků k nájemním smlouvám.
752. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v roce 2020 v působnosti OO PČR
Horažďovice.
753. neschvaluje finanční podporu pro Linku bezpečí, z. s.
754. schvaluje prodej nepotřebného majetku – kontejner ocelový, inv.č. OÚ 129 za dohodnutých
podmínek.
755. bere na vědomí placení finančních příspěvků spádovými obcemi na provoz MŠ, II. pololetí
2020
756. bere na vědomí závěrečné zprávy o provedení kontrol Finančním výborem a obcí v
příspěvkových organizacích
757. bere na vědomí schválení stavebního záměru „Vrtaná studna pro individuální zásobování
vodou“ na pozemku p.č. 980/7 v k. ú. Pačejov– p............................
758. bere na vědomí stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/186a
III/18614 k zajištění bezpečnosti při provádění stavby „Pačejov Nádraží, KT, ke Strážovu – NN“ na
dobu od 19.04. do 07.05.2021
759. bere na vědomí informaci k vytvoření Lokálních pracovních skupin, Statut LPS, Rámcový
program LPS. Bude projednáno v zastupitelstvu obce.
760. schvaluje prodloužení nájmu dvou bytů v DPS …................................ do 31.12.2021.
761. schvaluje nájemní smlouva se Správou železnic s. o. na pozemek p. č. 1248/2 v k. ú.
Pačejov za účelem ukládání vytěženého sedimentu z vodní nádrže Velešice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Nájemné ve výši cenového výměru MF pro daný rok.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

