
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 6. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 25. dubna 2019

Rada obce:
141. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislava Hosnedla a Miroslava Šimona, zapisovatele 
        Ing. Jana Vavřičku  a program zasedání 
142. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
143. a) bere na vědomí opravu účtů dle přílohy předložené Základní školou v Pačejově, p.o. k 1.1.   
        2019
        b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření ZŠ Pačejov, p.o. a ukládá zisk ve výši 36
        474,71 Kč převést do rezervního fondu ve výši 29 179,77 Kč a do fondu odměn 7 294,94 Kč.
        O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
144. a) bere na vědomí opravu účtů dle přílohy předložené Mateřskou školou v Pačejově, p.o. k 1.1.
        2019
        b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření MŠ Pačejov, p.o. a ukládá zisk ve výši 4   
        599,94 Kč převést do rezervního fondu ve výši 3 679,96 Kč a do fondu odměn 919,98 Kč.
        O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
145. pověřuje starostu jednáním o kupní ceně lesních pozemků.
146. schvaluje  Zásady poskytování dotací pro rok 2019.  
147. bere na vědomí výsledek výběrových řízení na akce  Obnova dopravního hřiště v MŠ,  Obnova
         cest a chodníků na hřbitově a  Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov a
         pověřuje starostu podpisem smluv o dílo.
148. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 23.4.2019 a MŠ, ZŠ březen, duben 2019 
149. vzala na vědomí finanční situaci obce k 25.4. 2019  
150. bere na vědomí termín a program zasedání zastupitelstva obce
151. schvaluje nákup televize do počítačové učebny v ZŠ.  
152. schvaluje Smlouva o výkonu technického dozoru na akci „Pořízení decentrální 
        vzduchotechniky v ZŠ Pačejov – Ing. Jaroslav Štětka a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
153. schvaluje  Smlouvu o dílo na akci „Variantní studie zásobování pitnou vodou obce Pačejov“ 
        a  pověřuje starostu podpisem smlouvy.
154. schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Infrastruktura RD Pačejov – lokalita nad Buxínem“ a 
        pověřuje starostu podpisem smlouvy.
155. bere na vědomí  návrh na vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR a doporučuje 
        zastupitelstvu členství schválit. 
156. schvaluje Rámcovou kupní smlouva na prodej kulatiny s firmou Les-pole.cz s.r.o. pro rok 2019
        a pověřuje starostu jejím podpisem.
157. bere na vědomí  výsledky výzkumu veřejného mínění v lokalitě Březový potok a děkuje 
        občanům za jejich postoje 
158. schvaluje pronájem pozemku p.č. 829 v k.ú. Velešice (1000 m) – p.......................... Cena 
        0,40 Kč/m2, , doba nájmu 5 let. 
159. schvaluje  přidělení bytů (2) v DPS Pačejov nádraží 199 ze zdravotních důvodů pro:
        p.................................,  a p..................................
160. bere na vědomí informaci o pohledávkách za odpady k 25.4.2019 
161. bere na vědomí žádost o pronájem - SŽDC na pozemek p.č. 1164/26 a 1164/27 v k.ú. Pačejov 
        v majetku obce za účelem skladování materiálu a vstupu na staveniště v rámci akce Peronizace
        v žst. Pačejov. Záměr pronájmu bude zveřejněn. 



162. schvaluje  Rozpočtové opatření č. 3.
163. schvaluje  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti  pro ČEZ Distribuce a.s. a JH 
        projekt s.r.o. na akci Velešice KT, , p.č. 32/4 – NN a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


