USNESENÍ
z 38. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 22. října 2021
Rada obce:
886. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger a Ing. Ladislav Hosnedl, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku
a program zasedání
887. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
888. bere na vědomí informaci o rozsáhlé činnosti DSO a připravovaných projektech a jejich realizaci
889. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 22.10.2021 a MŠ, ZŠ 09/21
890. vzala na vědomí finanční situaci obce k 22.10. 2021
891. schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 86069 na umístění vysílače T Mobile na budově základní
školy
892. schvaluje s platností od 1. listopadu 2021 platový dekret pro ředitele ZŠ
893 bere na vědomí pietní akt položení věnce u pomníku padlých dne 28.10.2021
894. bere na vědomí Rozhodnutí SFŽP č. 05332011 o poskytnutí finančních prostředků na úpravnu vody
Pačejov nádraží
895. bere na vědomí poděkování i za vstřícný přístup k již tradičnímu kontrolnímu závodu JBR enduro
teamu Pačejov
896. k usnesení č. 803 schvaluje prodloužení termínu pro vyúčtování dotace do 30.9.2022
897. souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu Kulturního domu na akce AMK Pačejov
898. schvaluje navýšení příspěvku na provoz pojízdné prodejny
899. souhlasí s přijetím daru (výhry) za vítězství v soutěži Hýbeme se hezky česky
900. bere na vědomí veřejnou vyhlášku o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
901. souhlasí s vrácením 22 ks kontejnerů o obsahu 1 100 lt na bioodpad firmě Marius Pedersen po
1.12.2021
902. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 51 Velešice na
p. č. st. 56 a p. č. 51/1 v k. ú. Velešice u Pačejova
903. schvaluje smlouvu na zimní údržbu obecních komunikací
904. schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu č. 21410068 – výměna svítidel veřejného osvětlení a
pověřuje starostu podpisem
905. bere na vědomí Příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2021
906. schvaluje poskytnutí individuální dotace pro SDH Pačejov: SDH 19 000,- Kč, SDH mládež 10 000,- Kč
907. schvaluje Rozpočtové opatření č. 7
908. schvaluje bezplatné zapůjčení sálu KD na uspořádání turnaje ve stolním tenise dne 28.12.2021
909. schvaluje poskytnutí individuální dotace pro JBR Enduro team Pačejov na úhradu nákladů
zdravotnického zabezpečení Kontrolního závodu enduro ve výši 4 000,- Kč
910. schvaluje pokrytí nákladů na přípravu obědů na mzdy kuchařek pro zaměstnance školy z příspěvku
od zřizovatele v roce 2021
911. bere na vědomí Oznámení o zahájení vodoprávního řízení „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“
912. bere na vědomí Vyhodnocení návrhu změny č. 1 ÚP Pačejov po veřejném projednání a výzva k
uplatnění stanovisek

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

