
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 35. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 23. července 2021

Rada obce:
816. schvaluje ověřovatele zápisu Miroslav Šimon a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
817. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
818.
aa) bere na vědomí Protokoly z veřejnosprávní kontroly Základní školy a Mateřské školy Pačejov 
provedené odborem školství KÚ PK
ab) schvaluje Rozhodnutí o výši náhrady škody v případě RNDr. Hany Aldorfové …............ a v 
případě Vladislavy Chalušové …......…................
b) bere na vědomí Protokol z průběžné kontroly ověření správnosti podkladů rozhodných pro 
stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2021 v Mateřské škole 
Pačejov provedené odborem školství KÚ PK.
819. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 23.7.2021 a MŠ, ZŠ 06/21.
820. vzala na vědomí finanční situaci obce k 23.7. 2021.
821. souhlasí s obnovením platby nájemného za provoz hospody v předsálí KD od 1.7.2021.
822. neschvaluje výjimku z počtu žáků pro Základní školu Pačejov na školní rok 2021/2022
823. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem na pozemky 
p.č. 655/12 a 931/1 v k.ú. Olšany u Kvášňovic na vodovodní zařízení v délce 130 m a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.
824. bere na vědomí předložený dokument posuzování vlivů na ŽP – modernizace tratě 
Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo).
825. v rámci přípravy nové OZV k odpadovému hospodářství souhlasí s první variantou řešení 
poplatků, navrhuje navýšení poplatku o 20 % od 1.1.2022 a doporučuje zastupitelstvu takto 
navrhované úpravy OZV schválit.
826. bere na vědomí územní rozhodnutí na akci „Pačejov Nádraží, KT, Ke Strážovicům-VO“.
827. schvaluje s platností od 1. srpna 2021 platový dekret pro Mgr. Jana Vlažného, ředitele 
Základní školy Pačejov, příspěvkové organizace.
828. bere na vědomí rozhodnutí o schválení stavebního záměru „Pačejov – úprava před školou“, 
stavba veřejné dopravní infrastruktury
829. bere na vědomí akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR na akci Vodovod Pačejov nádraží, 
úpravna vody
830. bere na vědomí žádost o dotaci DSO Horažďovicko z rozpočtu obce Pačejov ve výši 83 105,- Kč 
– spolufinancování pořízení domácích kompostérů a doporučuje zastupitelstvu veřejno právní 
smlouvu schválit.
831. bere na vědomí informaci o termínu měření vyzařování výkonu vysílače T Mobile, umístěného 
na objektu ZŠ
832. schvaluje prodejní cenu publikace „Křížky na Pačejovsku“ ve výši 99,- Kč/kus.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


