
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 8. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. června 2019

Rada obce:
187.  schvaluje ověřovatele  zápisu Luboše  Straku a  Miroslava  Šimona ,  zapisovatele  Ing.  Jana
Vavřičku  a program zasedání 
188. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
189. schvaluje výjimku z počtu žáků pro školní rok 2019-2020 Základní škole Pačejov, 
příspěvkové organizaci.
190. schvaluje nabídku na provedení monitoringu vodovodu v obecních vodárnách od firmy 
Megger CZ s.r.o. a pověřuje starostu realizací a podpisem smlouvy. 
191. bere na vědomí informaci o průběžných pracích na projektové dokumentaci na opravu 
rybníka Velešice Paseky a doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu „O podmínkách umístění a 
provedení stavby“ s majitelem sousedního pozemku.
192. projednala 3 variantní návrhy   řešení obytné zóny „Nad Buxínem“  a doporučuje pokračovat
s variantou č. 2. Jako náhradní variantu doporučuje č. 3. 
193. bere na vědomí termín a program zasedání zastupitelstva.
194. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 19.6.2019 a MŠ, ZŠ do 10.6. 2019 
195. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.6. 2019    
196. schvaluje bezplatný pronájem prostorů KD na ředitelství  40. ročníku rally.
197. schvaluje poskytnutí  finančního daru na pomoc rodině místostarosty Dražůvek, který byl 
zastřelen. Částka ve výši 5 000,- Kč bude zaslána na transparentní účet č. 115-9528350237/0100.
198. schvaluje změnu technologie v provedení  hydroizolace - zesílená konstrukce na terasy MŠ za 
předloženou cenou nabídku. 
199. bere na vědomí  vyhodnocení realizace 5 stanovišť kontejnerů a dosaženou úsporu nákladů.
200. souhlasí s využitím  obecní komunikace p.č. 2336 v k.ú. Strážovice u Pačejova v rámci stavby 
„Peronizace…“ pro staveništní přepravu za podmínky, že před zahájením přepravy a po ukončení 
bude opravena a zpevněna .
201. bere na vědomí povinnost podání průběžného oznámení do centrálního registru – střet zájmů 
do 30.6. 2019 za období roku 2018.
202. pověřuje starostu realizací umístění pamětní desky PhDr. Šedivému na Základní škole. 
203. bere na vědomí dopis SŽDC ohledně opravy výpravní budovy v žst. Pačejov nádraží.
204. vyjádřila souhlas  s projektovou dokumentací na stavební úpravy skladu (garáže) SDH.
205. bere na vědomí cenové nabídky na opravu krytu hřiště Strážovice ACO.
206. bere na vědomí informaci o množství vytříděného odpadu předaného k využití za rok 2018 – 
29,852 tuny a finanční odměna činí   95 310,- Kč.
207. konstatovala, že zatím se nebudou silniční panely v majetku obce prodávat a jsou určeny k 
dalšímu využití.
208. neschvaluje poskytnutí finanční podpory pro Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí v ČR z.s., Prostějov .
209. souhlasí s prodloužením nájemních smluv  Pačejov č.p.73 do 30.9.2019 za podmínky, že 
budou nájemníky uhrazeny veškeré platby k 30.6.2019. 
210. bere na vědomí informaci z obecních lesů – k  dnešnímu dni zasázeno 17 300 ks sazenic k 
zalesnění mýtin.
211. bere na vědomí informaci o získání dotace od MMR ve výši 600 tis. Kč na obnovu cest na 
hřbitově.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


