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 36. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 19. srpna 2021
Rada obce:
833. schvaluje ověřovatele zápisu František Kába, Ing. Ladislav Hosnedl, zapisovatele Ing. Jana
Vavřičku a program zasedání
834. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
835. bere na vědomí návrhy OZV 1/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
a 2/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a doporučuje
zastupitelstvu návrhy schválit.
836. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 19.8.2021 a MŠ, ZŠ 07/21.
837. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.8. 2021.
838. souhlasí s návrhem kalkulace vodného a stočného pro rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu
úpravu ceny dle kalkulace schválit.
839. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na umístění vysílače T Mobile na budově základní
školy. Usnesení nebylo schváleno.
840. schvaluje zadání zpracování žádosti o dotaci na MMR na opravu MK poškozených při výstavbě
kanalizace i firmě Having servis s.r.o, IČ 06703259.
841. schvaluje přidělení bytu v DPS pro p..........................a p.................................... a pověřuje
starostu podpisem nájemních smluv.
842. souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na dodávku dříví Jihozápadní dřevařská a. s., Sušice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
843. schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Pačejov Nádraží, KT, č.p. 63 – NN“,
pozemek p.č. 1032/1 v k.ú. Pačejov a pověřuje starostu jejím podpisem.
844. souhlasí se stavbou ČEZ Distribuce a.s. „Týřovice, KT, p.č. 15/2 – NN“ - kabelové vedení NN pro
nové odběrné místo
845. bere na vědomí návrh na pořízení změny územního plánu u pozemků p.č. 435, 889/4, 889/5,
889/6 v k.ú. Pačejov. Bude zařazeno do další změny ÚP.
846. schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Odborná učebna ZŠ se zhotovitelem firmou Stafis
s.r.o. a dodavatelem výpočetní techniky firmou Kinetic KT s.r.o.
847. neschvaluje finanční příspěvek na činnost pro Svaz zdravotně postižených, klub Horažďovice.
848. schvaluje úhradu do výše 20 000,- Kč jako podíl naší obce na úhradu nákladů spojených s
protestní akcí proti úložišti 10.7.2021
849. schvaluje individuální dotaci pro AMK Pačejov na akci Mistrovství ČR v automobilovém
slalomu 24.- 25.7.2021, ve výši 10 000,- Kč a na akci 42. INVELT Rally Pačejov, 1.-3.10.2021, ve výši
50 000,- Kč
850. bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro stavební záměr „SO 12
připojení vrt Velešice, SO 11 Úpravna vody Pačejov ves Velešice“
851. bere na vědomí Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (ČEZ ESCO a.s.), na 3 roky
garantovaná cena elektřiny pro Základní školu
852. schvaluje Rozpočtové opatření č. 5
853. bere na vědomí stav pohledávek k 18.8.2021
854. schvaluje Smlouvu o výpůjčce a darovací – kompostéry DSO Horažďovicko – 120 kusů.
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

