
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 33. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. června 2021

Rada obce:

785. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslav Šimon a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
786. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
787. bere na vědomí informaci o postupu ve věci prodloužení nájemní smlouvy s firmou T Mobile a.s.
788. bere na vědomí informaci o postupu přípravy technického řešení a projektové dokumentace včetně
přípravy žádosti o dotaci na SFŽP na odstranění uranu.
789. schvaluje provedení opravy 2 uzlových bodů šoupat vodovodu, její zadání firmě AQUAŠUMAVA s.r.o. a
pověřuje starostu vystavením a podpisem objednávky.
790. schvaluje výsledky výběrového řízení na zhotovitele akce Oprava hřbitova – 3. etapa a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
791. u akce „Napojení vrtu S3“
a) souhlasí, aby administraci výběrového řízení provedla Martina Formanová, Velenovy 155, IČ 05093660
b) schvaluje oslovení firem do výběrového řízení dle předloženého návrhu.
c) schvaluje složení výběrové komise.
d) schvaluje na výkon funkce technického dozoru Ing. Jiřího Tägla a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
792. u akce Oprava hřbitova v Pačejově – 3. etapa schvaluje na výkon funkce technického dozoru Ing. Jana
Cihlářová, Pačejov nádraží 170, IČ 11615427 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
793. schvaluje podání objednávky na AQUAŠUMAVA s.r.o. v rámci technické přípravy na zpracování
dokumentace a řešení vč. rozpočtu na prodloužení vodovodu z Velešic do Týřovic, pověřuje starostu
podpisem a souhlasí s prodloužením vodovodu o cca 60 m v Pačejově v rámci stoky B3.
794. schvaluje uzavření nájemních smluv na dobu určitou 5 let dle předložených nabídek od OVD Slavník a
Václava Hlaváče a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
795. schvaluje uspořádání výběrového řízení na pojistitele majetku obce a pověřuje Makléřský servis s.r.o.
provedením výběrového řízení
796. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 24.6.2021 a MŠ, ZŠ 05/21.
797. vzala na vědomí finanční situaci obce k 24.6. 2021
798. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva ve III. Q. 2021.
799. bere na vědomí informaci o termínu podávání průběžného hlášení veřejnými funkcionáři do 30.6.2021
800. bere na vědomí informaci o vytřídění odpadu za rok 2020 a finančním plnění od EKO KOMu.
801.schvaluje bezplatné zapůjčení prostor kulturního domu při 42. INVELT Rally Pačejov – sál, suterén,
tělocvična v termínech dle žádosti.
802. bere na vědomí Návrh opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe / výzva k uplatnění
připomínek.
803. schvaluje poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Pačejov ve výši 50 000,- Kč.
804. schvaluje pořízení venkovních 3 cvičících strojů v provedení Exclusive do prostoru areálu vodní nádrže
Na Prachárně dle předložené nabídky a pověřuje starostu vystavením objednávky.
805. neschvaluje pořízení fotosnímků dronem vybraných objektů a míst v majetku obce za účelem
propagace
806. bere na vědomí informaci o zahájení územního řízení „Pačejov Nádraží, KT, Ke Strážovicům-VO“.
807. bere na vědomí oznámení o provedení kontroly v Základní a Mateřské škole ve dnech 14. a 15. června
2021 kontrolním odborem OŠ PK
808. schvaluje revizní komisi ve složení: Ing. Jan Vavřička, Bc. Radek Junger, Alena Štěpáníková k provedení
revize knihovního fondu v Místní knihovně.
809. bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace v dotačním programu vodohospodářské infrastruktury
PK na akci kanalizace a ČOV Pačejov nádraží/ Pačejov, Velešice, Týřovice.



810. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov p........., p..............., p.................., 
p..........a p................ za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto nájmu jsou ke dni
30.6.2021 vyrovnány.
811. schvaluje Mateřské škole, p. o. přijetí sponzorského daru ve výši 21 800,- Kč od firmy Berger Bohemia
a.s. na pořízení 2 ks houpadel na školní zahradu.
812. schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Pačejov ve výši
60.000,00 Kč z dotačního titulu „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ ve výši
60.000,00 Kč pro SDH Pačejov/JPO III.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


