
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 5. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 22. března 2019

Rada obce:

113. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Luboše Straku, zapisovatele Ing. Jana
        Vavřičku  a program zasedání 
114. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
115. schvaluje opatření na snížení finančních nákladů na vybudování kanalizace v podobě 
        zkrácení koncových větví – Pačejov, Velešice (3 změny) a Pačejov nádraží (8 změn). 
116.
a) bere na vědomí  Přehled potřeby investic do vodovodu v obci pro nejbližší období
b) bere na vědomí předběžnou kalkulaci nákladů pro vodné a stočné 
c) bere na vědomí  Plán financování vodovodů a kanalizací obce Pačejov pro období  2019
     – 2028 a doporučuje zastupitelstvu tento plán schválit
d) bere na vědomí návrh řešení variantní studie zásobování pitnou vodou obce Pačejov
e) bere na vědomí  náklady na odstraňování poruch vodovodu v únoru 2019
f) schvaluje na základě žádosti připojení na obecní vodovod pro p........................
    na pozemku  p.č. 85 , k.ú. Olšany. Podmínky připojení stanoví odborný
    správce vodovodu, bude zpracována projektová dokumentace a vydáno příslušné  
    povolení. 
117. bere na vědomí nájemní smlouvu na rybník p.č. 483 v k.ú. Velešice uzavřenou na dobu 
       určitou do roku 2031
118. 
a) schvaluje přidělení zakázky na opravu exteriéru skladu ČD firmě Stavební práce Radek    
    Šíma a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hodnota zakázky činí 352 945,- + práce 
    v hod. sazbě 200,- Kč/hod.
b) schvaluje přidělení zakázky na opravu exteriéru skladu v MŠ firmě Stavební práce Radek  
     Šíma a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hodnota zakázky činí 66 812,- Kč+ práce 
     v hod. sazbě 200,- Kč/hod.
c) schvaluje přidělení zakázky na opravu teras v MŠ  firmě Stavební práce Radek Šíma a
    pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hodnota zakázky činí 197 577,- Kč.
d) schvaluje přidělení zakázky na zpracování zástavbové studie a projektové dokumentace
     pro lokalitu „Nad Buxínem „ pro firmu Atelier U5, s.r.o., Klatovy a pověřuje starostu
     podpisem smlouvy. Hodnota zakázky na zpracování studie činí 161 000,- Kč.
e)  schvaluje přidělení zakázky na dodávku a montáž interiérových dveří pro firmu Woodcote 
     CZ,a.s., Luby 165, Klatovy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hodnota zakázky  činí 
     72 423,- Kč.
119. bere na vědomí  Zprávu o přezkoumání hospodaření ÚSC Pačejov za rok 2018.
120. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 20.3. 2019 a MŠ,ZŠ k 5.3. 2019 
121. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.3. 2019 
122. schvaluje  Smlouva na podání žádosti o dotaci na MMR  firmou Kalisto Vodňany s.r.o. -  
          „Pačejov, úprava hřbitova – oprava chodníků“ .
123. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci – obvodní oddělení Horažďovice a  Plánice
        za rok 2018



124. 
a)  schvaluje  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění  
     stavby „Pačejov nádraží, KT, Ke Strážovu – NN“ a  výši úhrady za služebnost u uvedené 
     akce ve výši 57 100,- Kč . Zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
b) schvaluje povolení zvláštního užívání silnice v majetku obce při realizaci akce „Pačejov 
     nádraží, KT, Ke Strážovu – NN“. 
c) schvaluje vydání objednávky firmě MV projekt Klatovy s.r.o. IČ 279 810 70 na zpracování
    projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení v trase akce „Pačejov  
    nádraží, KT, Ke Strážovu – NN“.
125. schvaluje žádost PK o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2019 
        ve výši  41 305,- Kč.
126. bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů 
        a doporučuje zastupitelstvu  Pravidla schválit.
127. bere na vědomí  Zprávu o kontrole Krajského úřadu ke změně LHP pro obecní lesy 
        Pačejov
128. schvaluje úhradu faktury na rekultivaci travnaté plochy na pozemku p.č. 905/1 v k.ú. 
        Pačejov – Havlservice s.r.o., Praha.
129. bere na vědomí informaci o možnosti přihlásit obec do soutěže Stavba roku.
130. bere na vědomí žádost p....................  o pronájem pozemku p.č. 829 (1000 m2 ) v k.ú. 
        Velešice a souhlasí se zveřejněním záměru.
131. bere na vědomí umístění obce v soutěži Zlatý erb (5.místo) o nejlepší webové stránky 
        obce v rámci Plzeňského kraje.
132. schvaluje  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
        provést stavbu „Pačejov nádraží, KT, čp. 63 – NN“ a pověřuje starostu podpisem   
        smlouvy. 
133. schvaluje dotaci  ve výši 5 000,- Kč a příslušnou veřejnoprávní smlouvu pro Oblastní 
        charitu Horažďovice. 
134. bere na vědomí informaci o možnosti podat přihlášku do soutěže Vesnice roku a 
        doporučuje obec do letošního ročníku přihlásit.
135. schvaluje prodloužení nájemních smluv pro nájemníky bytů v č.p. 73 Pačejov do 30.6. za 
        podmínek, že:
       a) budou uhrazeny k datu 31.3. všechny pohledávky
       b) bude proveden generální úklid všech společných prostor objektu k datu 30.6. V   
       opačném případě bude k tomuto datu ukončen nájemní vztah se všemi nájemníky
136. schvaluje prodejní cenu skládací mapy ve výši 40,- Kč/ kus. 
137. schvaluje Směrnici č.1/19 o poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních 
        cestách.
138. schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
139. souhlasí se stavebním záměrem provedení drobné stavby  na pozemku p.č. 864/5 v k.ú. 
        Pačejov  – p............................... 
140. souhlasí s kácením pro akci „Peronizace v žst. Pačejov ...“ na pozemcích p.č. 1252/4 a 
        530/11 v k.ú. Pačejov v majetku obce – v obou případech se jedná o 3 m2  z důvodu 
        hrozby poškození kořenů při stavbě – výkop pro kabely.  

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


