
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 4. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 21. února 2019

Rada obce:
83. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Ing. Ladislava Hosnedla, zapisovatele Ing.
      Jana Vavřičku  a program zasedání 
84. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
85. bere na vědomí informaci o  inventarizaci majetku za rok 2018.
86. a) schvaluje  u akce - Rekonstrukce školních dílen (žádost o dotaci MAS Pošumaví)
      - zpracovatel projektu: Ing. arch. Karel Poucha, Vlkonice 84, Vacov, IČ 75382041, za zaměření
      objektu, projektovou dokumentaci k rekonstrukci a výkaz výměr celkem 127 000,- Kč
      - administrace žádosti : Mgr. Kamil Pikhart, Luby 247, IČ 76566218.
      b) schvaluje u akce - Pačejov, úprava hřbitova - oprava chodníků (žádost o dotaci MMR)
      - výběrové řízení:  agentura Vše pro venkov, Martina Formanová, Velenovy 155, IČ 05093660
      - složení výběrové komise : členové: L. Straka, R. Junger, M. Šimon

      náhradníci:  Z.Chaluš, J. Polena, A. Štěpáníková
       - výběr firem k oslovení :
      1/VaK servis s.r.o., 2/Alfastav spol. s r.o., 3/Stafis KT s.r.o., 
      4/WH Stavo Přeštice s.r.o., 5/Eurovia Silba s.r.o.
      c) schvaluje u akce - Obnova dopravního hřiště v MŠ – (žádost o dotaci PK)
       - výběrové řízení:  agentura Vše pro venkov, Martina Formanová, Velenovy 155, IČ 05093660
       - složení výběrové komise : členové: L. Straka, R. Junger, Vl. Chalušová

      náhradníci:  M. Šimon, J. Polena, A. Štěpáníková
       - výběr firem k oslovení :
      1/ CoolCity, s.r.o., Wuchterlova 585/14, 160 00 Praha 6, IČ 03609847
      2/ DŘEVOARTIKL,spol.sr.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ 263 06 921 
      3/ 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD,  IČ 287 03 324 
      d) schvaluje u akce - Pořízení decentrální  vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov
      - složení výběrové komise : členové: J. Plíštilová, Bc. Radek Junger, RNDr. H. Aldorfová

      náhradníci: Z. Chaluš, Mgr. T. Cihlář, A. Štěpáníková, Ing. J. Vavřička
87. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na  obnovu křížku na
      pozemku p.č.1194/7 v k.ú. Pačejov v majetku obce.
88. schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na vydání publikace k
      75. výročí osvobození pod názvem „Pačejov-čas okupace a osvobození 1945“.
89. bere na vědomí znalecký posudek na pozemek p.č. 996 PK v k.ú. Pačejov a pověřuje starostu
      dalším jednáním s majitelem pozemku.
90. bere na vědomí informace o termínu zasedání zastupitelstva.
91. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 21.2. 2019 
92. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.2. 2019  
93. vzala na vědomí cenové nabídky na výměnu dveří v ZŠ
94. rozhodla o výběru firmy na opravu komínu v č.p. 170 (Stavby-komíny Plánice) a pověřuje
      starostu vystavením objednávky. 
95. souhlasí s náklady na opravu a servis tepelných čerpadel ve školní jídelně.
96. bere na vědomí žádost SŽDC a.s. o odprodej části pozemku p.č. 1164/26 v k.ú. Pačejov na
      základě geometrického plánu a doporučuje zastupitelstvu prodej schválit.
97. souhlasí s povolením terénní motocyklové soutěže  v k.ú. Pačejov– pořadatel Jan Benda,
      Klatovy v termínu  23.3.2019. 
98. souhlasí s bezplatným pronájmem klubu v KD – AMK, školení řidičů 15.3.2019.



99. schvaluje povolení průjezdu vozidel účastníků rally dne 27. července 2019 v úseku Strážovice-
      Loužná-Nehodív, po komunikacích v majetku obce a jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a
      zvláštním užíváním komunikací za podmínek, že pořadatel:
      a) zajistí včasnou informovanost obyvatel o časovém harmonogramu přípravných jízd a vlastní  
          rally
      b) zajistí v případě suchého počasí kropení komunikace k zamezení prašnosti
      c) zajistí vzhledem k velké koncentraci diváků na návsi obce min. 2 ks mobilních WC
      d) zajistí v případě poškození komunikací a jiného obecního majetku na své náklady opravu a
       jako uvedení do původního stavu
100. jako majitel sousedního pozemku p.č. 83 v k.ú. Týřovice , který bude sloužit pro přístup,  
        souhlasí se stavebním záměrem „Vyhlídkové věže Slavník“ na pozemku p.č. 2286/1 v k.ú.   
        Břežany
101. nemá připomínek k návrhu mapy A2 Turistická trasa Pačejovskem.
102. schvaluje na základě předloženého rozpočtu finanční příspěvek TJ Sokol Pačejov ve výši 
        45 000,- Kč na oslavy 80 let fotbalu v Pačejově. 
103. konstatuje, že byt požadované velikosti  p......................... nemá obec k dispozici.
104.  schvaluje kupní smlouvu  LEES & Timber a.s – 80 m3 dřeva v I.Q.
105. schvaluje kupní smlouva Pfeifer Holz s.r.o. - výřezy pilařské 200 m3  v I. Q.
106. vzala na vědomí žádost o připojení na veřejný vodovod a pověřila starostu získáním   
        informace o obecně závazných podmínkách pro připojení žadatelů na veřejný vodovod.
107. schvaluje  povolení samovýroby v obecním lese – p............................s tím, že lokalitu 
        určí a převzetí množství dřeva zajistí lesní správce.
108. souhlasí s účastí obce v projektu DSO „Velkoobjemové kontejnery pro svoz BRKO“. 
109. vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování zástavbové studie „Nad Buxínem“ - 
        Atelier U5.
110. souhlasí se žádostí o změnu LHP-LHC 303410 Obecní lesy Pačejov, platnost 2014-2023 a 
        navýšením o 6 000 m3. 
111. schvaluje  Rozpočtové opatření č.1.
112. schvaluje pro SDH Pačejov finanční dotaci ve výši 1 600,- Kč na ceny při dětském maškarním
        dne 23.2.2019. 

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


