
                      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
ze 48. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 22. června 2022

Rada obce:
1170. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger  a Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku  a
program zasedání  
1171. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
1172. 
a)  bere na vědomí  informační zprávu ředitele Základní školy
b)  bere na vědomí informační zprávu ředitelky Mateřské školy
1173. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 21.06.2022 a MŠ, ZŠ 05/22. 
1174. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.06. 2022.
1175. neschvaluje Smlouva na dodávku elektrické energie – období 2023 – 2024 od firmy ČEZ.
1176. souhlasí  s jednorázovou úplatou ve výši 2 000,- Kč za věcné břemeno na akci „Pačejov, KT, p.č. 520/35
– NN“  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
1177. bere na vědomí  termíny zasedání rady a zastupitelstva III.Q.
1178.  souhlasí 
a) s výplatou odměny pro ředitelku MŠ za I. pololetí.  
b) s výplatou odměny pro ředitele ZŠ za I. pololetí.
1179. souhlasí  jako majitel sousedního pozemku se stavbou na p.č. 390 v k.ú. Pačejov
1180. schvaluje   bezplatný pronájem kulturního domu v termínech dle žádosti AMK Pačejov.
1181.  bere na vědomí  Rozhodnutí  KÚ PK o finančním příspěvku na obnovu,  zajištění  a  výchovu lesních
porostů do 40 let věku
1182. souhlasí  s nabídkou  AQUAŠUMAVA s.r.o. na zajištění technického dozoru na akci „Vodovod Pačejov
nádraží, úpravna vody“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1183. bere na vědomí osvědčení o úspoře emisí CO2 ekv.o od  .EKO KOM a.s. 
1184. souhlasí  s navýšením cen služeb od 1.7.2022 firmou Marius Pedersen a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 9.
1185. bere na vědomí  informaci o poskytnutých dotacích obci od Plzeňského kraje.
1186. bere na vědomí Veřejné projednání posouzeného návrhu Změny č.2 územního plánu obce Myslív 
zkráceným postupem 
1187. souhlasí   s připojením na obecní vodovod – p.  …................ , Pačejov 66 za dodržení technických 
podmínek, souhlasu odborného správce a vydání souhlasu příslušného úřadu. 
1188. schvaluje individuální dotaci  pro Tenisový klub.
1189. souhlasí s využitím komunikace p.č. 2336 v k.ú. Strážovice u Pačejova v období červen – listopad 2022 
pro průjezd nákladní dopravy bez zatížení. 
1190. bere na vědomí   společný souhlas se stavebním záměrem „ Nástavba rekreační chaty ev. č. 24 
Pačejov nádraží“- p.  ….........................
1191. bere na vědomí  Oznámení o vydání Změny č.1 územního plánu Myslív.
1192. bere na vědomí   Rozhodnutí o povolení stavby „Vrtaná trubní studna VG-1“ – p. ...................., 
Strážovice 55.
1193. schvaluje   připojení sousední nemovitosti  Pačejov nádraží 149 k místní komunikaci -
 p. …..........................., Pačejov nádraží 149. 



1194. schvaluje  smlouvu o mapování a aktualizaci dat - digitální mapa technické infrastruktury PK a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1195. souhlasí  s výměnou vodovodního potrubí – trasa kanalizace A2. 
1196. bere na vědomí   oznámení o zahájení kontroly na úseku matrik.
1197. schvaluje individuální dotaci na oslavy 115. výročí založení  SDH Pačejov. 
1198. bere na vědomí   žádost o odprodej části pozemku p.č. 1204/1  a p.č. 594/4 v k.ú. Pačejov.
1199. bere na vědomí platební výměr – poplatek za odebrané množství podzemní vody .
1200. doporučuje zastupitelstvu obce schválit starostovi obce mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku 
měsíční odměny. 

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


