
USNESENÍ
z 32. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. května 2021

Rada obce:

764. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger a František Kába, zapisovatele Ing. Jana 
Vavřičku a program zasedání
765. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
766. bere na vědomí informaci o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 .
767. bere na vědomí informaci o jednání s T Mobile o ukončení smlouvy na instalaci 
telekomunikačního zařízení na budově ZŠ.
768. schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a 
Pačejov, Velešice, Týřovice.
769. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 20.5.2021 a MŠ, ZŠ 04/21.
770. vzala na vědomí finanční situaci obce k 20.5. 2021.
771. souhlasí se zapojením MŠ do projektu Šablony III.
772. souhlasí s realizací varianty TOP na čištění vrtů ve Velešicích a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.
773. souhlasí s připojením na obecní vodovod , pozemek p.č. 435 v k.ú. Pačejov– Robert a 
Kateřina Marci, 270 54 Kroučová dle stanovených technických podmínek, na základě souhlasu 
odborného správce a projektové dokumentace a příslušného povolení
774. souhlasí s poskytnutím individuální dotace Tenisovému klubu na oslavu 10. výročí založení 
klubu a ceny na turnaj.
775. souhlasí s využitím hasičárny a školní jídelny v Pačejově k uspořádání letního kempu pro 
děti na 1-2 týdny ve druhé polovině července, pořadatel Spolek Panorama Chanovice.
776. doporučuje zastupitelstvu zvolit jako členy školské rady ZŠ za obec Ing. Jana Vavřičku a Bc. 
Radka Jungera.
777. bere na vědomí termín a program jednání zastupitelstva.
778. bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného za rok 2020 a dosažené skutečnosti v tomto 
roce a doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu ceny pro rok 2022.
779. bere na vědomí schválení stavebního záměru „Dům s pečovatelskými byty Pačejov Nádraží 
č.p. 63“
780. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v roce 2020 v působnosti OO PČR Plánice.
781. bere na vědomí oznámení NET4GAS s.r.o., Praha 4 o vstupu na pozemek za účelem opravy
plynovodu.
782. schvaluje rozpočtové opatření – změna rozpočtu č. 2
783. souhlasí s podporou Clementas Janovice s.r.o. pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních 
služeb v Plzeňském kraji
784. souhlasí s bezplatným poskytnutím sálu KD na soustředění tanečního kroužku ve dnech 2.-
5.8. 2021

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


