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 41. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. ledna 2022
Rada obce:
964. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ladislav Hosnedl, Miroslav Šimon, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
965. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
966. schvaluje podání žádost na dotační ttul PSOV PK na akci Výměna svítdel v Š.
967. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 20.01.2022 a MŠ, Š 12/21.
968. vzala na vědomí finanční situaci obce k 20.01. 2022.
969. revokuje usnesení č.950 a) o stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací Mgr. Janu Vlažnému
a Vladislavě Chalušové a vydává nové platové výměry s účinnost od 01.01.2022 v souladu s nařízením vlády
č. 531/2021 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.
970. schvaluje Dodatek č. 1 k VPS s DSO Horažďovicko k projektu „Rozšíření sběrného dvora“ a pověřuje
starostu podpisem.
971. souhlasí se stavební akci „Stavební úpravy objektu na p.č. st. 25, č.p. 2, k.ú. Strážovice u Pačejova“ za
podmínku souhlasného stanoviska majitelů sousedních nemovitost.
972. bere na vědomí informaci o vyhlášení revize katastru nemovitost v k.ú. Pačejov, Strážovice, Velešice a
Týřovice a schvaluje kontaktní osobu za obec Ing. Jana Vavřičku.
973 bere na vědomí informaci o pořízení učebnic a učebních pomůcek v ákladní škole z prostředků ONIV a
souhlasí.
974. bere na vědomí oznámení o zahájení vodoprávního řízení na stavbu „Vrtaná studna pro individuální
zásobování vodou“ p. ……...……... na pozemku p.č. st. 359 a p.č. 967 v k.ú. Pačejov
975. souhlasí s navrhovaným stavebním řešením – p. …………., p.č. st. 189/1 v k.ú. Pačejov, ohlášení stavby –
nástavba terasy.
976. bere na vědomí informaci o komplexních úpravách pozemků v k.ú. Pačejov.
977. schvaluje
a) rozpočet obou příspěvkových organizací ákladní školy Pačejov a Mateřské školy Pačejov na rok 2022
b) střednědobé výhledy obou škol na roky 2023-2024
978. bere na vědomí anketu k odpadovému hospodářství – oddělený sběr popelovin
979. bere na vědomí informaci o připravovaném vydání publikace o všech obcích a městech PK a souhlasí s
objednáním 3 ks publikace.
980. bere na vědomí žádost o bezúplatný převod nepotřebného majetku od H S PK
981. bere na vědomí návrh Kulturního kalendáře 2022
982. souhlasí s vystavením objednávky na tuhá paliva na 1 rok.
983. bere na vědomí oznámení o projednání Návrhu zadání územního plánu Břežany

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

