
USNESENÍ
z 40. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 21. prosince 2021

Rada obce:

945. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger, František Kába, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání 
946. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady 
947. 
a) bere na vědomí informaci lesního správce o průběhu hospodaření (těžba, sázení, pěstební činnost) v
roce 2021
b) bere na vědomí Rozhodnutí KÚ PK o finančním příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
za rok 2020 a na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
c) bere na vědomí výsledek hospodaření v obecních lesích k 30.11.2021
d) bere na vědomí informaci o vydání elektronického platebního rozkazu k úhradě dlužné částky firmou 
Les-Pole.cz s.r.o.
948. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 21.12.2021 a MŠ, ZŠ 11/21.
949. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.12. 2021.
950.
a) schvaluje stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Janu Vlažnému a Vladislavě
Chalušové a vydává platové výměry s účinností od 01.01.2022 v souladu s nařízením vlády č. 
420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
v platném znění Úprava platových dekretů pro ředitele příspěvkových organizací od 1.1.2022. 
b) schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy 
951. schvaluje Rozpočtové opatření č. 9.
952. bere na vědomí nabídku AZS Recyklace odpadů s.r.o na ukládání stavebního a demoličního 
odpadu na jejich skládky.
953. schvaluje výkon funkce TDI na akci „Napojení vrtu Velešice“ – Projektová kancelář Ing. Jiří Tägl, 
s.r.o. 
954. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva v I. Q. 2022 
955. schvaluje pronájem nebytových prostor na zřízení základny pro pracovníky v regionu Oblastní 
charity Horažďovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
956. 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 31.12.2021 vyrovnány. 
957. souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov nádraží 199 – 
p...............p......... do 31.3.2022 a pověřuje starostu podpisem dodatků.
958. schvaluje pronájem bytu v budově Pačejov nádraží 199 na 3 měsíce od 1.1. do 31.3. 2022
959. u akce „ Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody, Pačejov, okres Klatovy“
a) souhlasí, aby administraci výběrového řízení provedla Martina Formanová, Velenovy 155, IČ 
05093660
b) schvaluje oslovení firem do výběrového řízení dle předloženého návrhu. 
c) schvaluje složení výběrové komise. 
d) schvaluje na výkon funkce technického dozoru Ing. Jiřího Tägla a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 
e) schvaluje výkon funkce koordinátora BOZP SEBEP s.r.o., Jiří Šedivý. 
960. souhlasí s pronájmem bytu v DPS Pačejov nádraží 199 – p............
961. bere na vědomí změnu v uveřejňování veřejnoprávních smluv od 1.1.2022 
962. bere na vědomí změnu sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek od 1.1.2022 
963. schvaluje odepsání pohledávek do podrozvahy ve výši 5 727,22 Kč. 

Milan Běloch                                                                Ing. Jan Vavřička
místostarosta                                                               starosta


