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 39. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 26. listopadu 2021
Rada obce:
913. schvaluje ověřovatele zápisu Luboš Straka, Miroslav Šimon, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a program
zasedání
914. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
915.
a) bere na vědomí informaci ředitelů škol o situaci, činnosti a hospodaření za uplynulé období
b) schvaluje Investiční priority a Strategický rámec MAP obou škol pro období 2021 – 2027
c) schvaluje příspěvek na provoz do rozpočtu Mateřské školy na rok 2022 ve výši 550 tis. Kč
d) schvaluje příspěvek na provoz do rozpočtu Základní školy na rok 2022 ve výši 1 100 tis. Kč
e) schvaluje výplatu mimořádné odměny pro ředitele Základní školy za 11/21.
f) schvaluje žádost MŠ o souhlas s výměnou krytů ústředního topení – finanční náklad 92 000,- Kč, firma
Makra.
916. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 26.11.2021 a MŠ, ZŠ 10/21.
917. vzala na vědomí finanční situaci obce k 26.11. 2021.
918. schvaluje zhodnocování volných finančních prostředků prostřednictvím termínovaných vkladů na 1
den – 1 měsíc a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv s KB.
919. souhlasí s návrhem rozpočtových priorit do rozpočtu obce na rok 2022 .
920. bere na vědomí návrh kulturního kalendáře na rok 2022.
921. neschvaluje z důvodu nouzového stavu a opatření k pandemii pronájem kulturního domu za účelem
pořádání benefiční akce na podporu Psího útulku v Plzni.
922. schvaluje Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 24.2.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.2.2005 a
dodatku č. 2 ze dne 3.5.2016 s CETIN a.s., Praha 9 na pronájem pozemku p. č. 2336/2 v k.ú. Strážovice u
Pačejova – umístění, provozování a údržba radiotelefonního zařízení a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
923. schvaluje poskytnutí individuální dotace pro : Junák Pačejov ve výši 9 500,- Kč, Myslivecký spolek ve
výši 6 000,- Kč
924. souhlasí s finanční podporou BabyBoxu v Klatovech formou daru ve výši 1 000,- Kč.
925. souhlasí se zástavbou blíže jak 50 m od lesního pozemku p.č. 984 v k.ú. Pačejov v majetku obce pro
p.......................................
926. bere na vědomí informaci o konání zasedání zastupitelstva obce.
927. bere na vědomí nabídku na prodej pozemku p.č. 885 v k.ú. Velešice – 153 m 2 a doporučuje
zastupitelstvu kupní cenu 10,- Kč/m2.
928. souhlasí se Smlouvou o dílo na kompletní lesnickou činnost v lesích v majetku obce Pačejov –od
1.1.2022 – Karel Jára, Malý Bor a pověřuje starostu podpisem
929. souhlasí s Dodatkem č. 8 ke Smlouvě o poskytování služeb firmou Marius Pedersen vč. Příloh (ceníky
svozu jednotlivých komodit) a zároveň s Dohodou o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby u komodity
papír a pověřuje starostu podpisem.
930. schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Připojení vrtu Velešice, Pačejov, okres Klatovy “
931. schvaluje prodejní cenu stolního kalendáře na rok 2022 ve výši 99,- Kč.
932. schvaluje úpravu základního nájemného na prostory předsálí KD od 1.11.2021.
933. schvaluje zveřejnění záměru na pronájem prostor v budově OÚ pro Oblastní charitu Horažďovice.
934. bere na vědomí územní souhlas na vodovodní přípojku pro objekt č.p. 5 v k.ú. Velešice.
935. souhlasí s předloženou dokumentací pro ÚŘ VPS „Modernizace tratě Horažďovice předměstí (mimo)Plzeň-Koterov (mimo).

936. schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům p.č. 865/10, 1152/37,
864/23, 1188/12, 1188/13, 1187, 1152/45 v k.ú. Pačejov pro ČEZ Distribuce a. s. a pověřuje starostu
podpisem.
937. bere na vědomí Závazné stanovisko MŽP k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí –
Modernizace tratě Horažďovice předměstí (mimo)-Plzeň-Koterov (mimo)
938. bere na vědomí Rozhodnutí o schválení stavebního záměru „Pačejov – čerpací jímka/studna ST2“ a
„Pačejov nádraží – čerpací jímka/studna ST1“
939. bere na vědomí informaci o závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Odbahnění a rekonstrukce vodní
nádrže Velešice“
940. souhlasí se zvláštním užíváním místních komunikací 8c a 13c Pačejov nádraží a s jejich uzavírkou po
dobu výstavby kanalizace.
941. bere na vědomí upozornění SÚJB ve věci ochrany osob žijících a pracujících na území obce před
ozářením z radonu
942. schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.
943. bere na vědomí výsledek revize knihovního fondu v Místní knihovně Pačejov a souhlasí s odpisem 19
ks nezvěstných knih .
944. bere na vědomí podklady k vyhlášení přírodního parku Radou Plzeňského kraje

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

