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 37. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. září 2021
Rada obce:
855. schvaluje ověřovatele zápisu Luboš Straka a Miroslav Šimon, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
856. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
857. schvaluje uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna a.s.
858. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 24.9.2021 a MŠ, ZŠ 08/21.
859. vzala na vědomí finanční situaci obce k 24.9. 2021.
860. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na umístění vysílače T Mobile na budově základní školy.
861. schvaluje finanční podporu Včelařskému spolku ve výši 5 000,- Kč formou daru
862.bere na vědomí řešení záboru pozemku v majetku SJM Kateřiny a Jana Lávičkových podle Dohody o
úpravě některých vzájemných vztahů a doporučuje zastupitelstvu tuto Dohodu schválit.
863 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov č.p. 73 – p............., p............,
p.................,p.................,p............ za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto nájmu jsou ke dni
30.9.2021
vyrovnány.
864. bere na vědomí informace příspěvkových organizací k zahájení školního roku.
865. schvaluje nákup dvou posilovacích strojů na farskou zahradu.
866. souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu (výměna svítidel VO) a pověřuje starostu podpisem
867. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 50 000,- Kč od p........................, který bude použit na
úpravnu vody k odstranění obsahu uranu
868. souhlasí s trasou závodu Břežanská stopa 6.-7.11. 2021.
869. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu Pačejov, KT, pč. 573/2 – NN – týká se
pozemku p.č. 1204/10 v k.ú. Pačejov v majetku obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
870. schvaluje umístění sídla Mysliveckého spolku na adrese obecního úřadu Pačejov – Pačejov nádraží
199.
871. neschvaluje poskytnutí daru pro Naše odpadky z.s., Uherčice 339
872. schvaluje připojení na obecní vodovod p.č. 667/4, novostavba – p.......................za podmínky
- vyjádření odborného správce, PD, souhlas příslušného úřadu a splnění technických podmínek pro
napojení.
873. bere na vědomí územní souhlas na akci „ Kabelová přípojka NN pro č.p. 42 na st.p.č. 39“ – stavebník
p.......................
874. bere na vědomí informaci o personálních změnách na OÚ
875. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva – IV. Q.2021
876. bere na vědomí kolaudační souhlas na akci „ Pačejov nádraží, KT, Ke Strážovicům - VO“
877. souhlasí s nákupem lesních pozemků o výměře 2 273 m 2 a doporučuje zastupitelstvu nákup schválit.
878. bere na vědomí územní souhlas na „Vodovodní přípojku k RD č.p.101, Pačejov“, p....................
879. bere na vědomí změnu přílohy č. 4 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s
firmou Ekokom
880.
a) souhlasí s napojením objektu č.p. 59 Pačejov nádraží na obecní vodovod za podmínky dodržení
technických podmínek, souhlasu odborného správce vodovodu a vydání příslušného povolení
b) souhlasí s předloženou dokumentací pro napojení nádražní budovy na veřejný vodovod v majetku obce
881.souhlasí s povolením průjezdu terénní motocyklové soutěže – lokalita Plesník dne 9.10.2021 a
bezplatným propůjčením klubu v KD na vyhlášení výsledků.
882. bere na vědomí informaci o zpracování analýzy krajinného rázu v našem regionu a přípravou vyhlášení
Přírodního parku s pracovním názvem „Střední Pootaví.
883. schvaluje převod majetku z majetku obce na Základní školu – školní dílny a školní jídelna.

884. schvaluje – rozpočtové opatření č. 6.
885. schvaluje přidělení bytu v DPS Pačejov nádraží 199 – p...............................
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

