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 42. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 24. února 2022
Rada obce:
984. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radek Junger, Luboš Straka, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku a
program zasedání
985. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
986.
a) schvaluje přílož vodovodní potrubí (cca 140 m) od č.p. 123 pod č.p. 129.
b) souhlasí s havarijní výměnou šoupat – uzel 14, 18, 19, 20 – Pačejov nádraží
c) souhlasí s prodloužením vodovodu Pačejov nádraží k č. p. 185
d) souhlasí s navrhovaným řešením prodloužení vodovodu Velešice – Týřovice
e) souhlasí s navrhovaným řešením odvodu pracích vod z úpravny vody v Pačejově
987. vzala na vědomí seznam došlých faktur obce k 23.02.2022 a MŠ, ZŠ 01/22.
988. vzala na vědomí finanční situaci obce k 23.02. 2022.
989. bere na vědomí informaci starosty o situaci v Mateřské škole.
990.
a) schvaluje kácení dřevin 2 ks bříza, 1 vrba, 1 lípa – stromy jsou v trase vodovodu a v oplocení ochranného
pásma vrtu S3. Jsou v majetku obce Pačejov.
b) schvaluje z důvodu havarijní stavu pokácení 3 ks lip a 1 ks jasan na návsi ve Strážovicích.
c) schvaluje zadání zakázky na provedení redukčního a udržovacího řezu 16 ks stromů na návsi ve
Strážovicích firmě Jiří Bouzek, rizikové kácení.
991. souhlasí s podáním žádosti o dotaci PK na prodloužení naučné stezky kolem Blýskoty.
992. bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OO PČR Horažďovice a Plánice.
993. bere na vědomí informaci o Dotačním programu Podpora jednotek SDH obcí PK
994. bere na vědomí informaci o přípravě akce Den proti úložišti dne 9.4.2022.
995. bere na vědomí výsledky Tříkrálové sbírky a děkuje všem, kteří přispěli.
996. souhlasí s návrhem trasy kabelového vedení pro ČEZ Distribuce, Pačejov nádraží, KT, u trati – NN.
997. bere na vědomí informaci o výši odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů
998. souhlasí s povolení průjezdu terénní motocyklové soutěže v oblasti Plesník dne 20.3.2022.
999.bere na vědomí Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe, povodí
Dunaje a povodí Odry.
1000. bere na vědomí informaci Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj – plán revizí katastru nemovitostí na
rok 2022
1001.souhlasí s poskytnutím dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost v roce 2022.
1002.souhlasí s poskytnutím daru pro Charita Horažďovice ve výši 10 000,- Kč.
1003.bere na vědomí informoval o dalším postupu přípravy výběrového řízení na akci Úpravna vody (uran).
1004.bere na vědomí termín a program zasedání zastupitelstva obce.
1005.schvaluje zvláštní užívání místních a účelových komunikací v majetku obce v souvislosti s výstavbou
kanalizace Pačejov nádraží, Pačejov, Velešice, Týřovice.
1006. souhlasí s napojením vodovodu na pozemek p.č. 663/17 v k.ú. Olšany za dodržení technických
podmínek, stanovených odborným správcem a vydání příslušného povolení.

1007.bere na vědomí žádost ÚZSVM KT o součinnost obce při odstranění železničního vagonu z pozemku
p.č. 76/3 v k.ú. Velešice.
1008. souhlasí s napojením vodovodu na pozemek p.č. 13 v k.ú. Pačejov za dodržení technických podmínek,
stanovených odborným správcem a vydání příslušného povolení.
1009. bere na vědomí Zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2021
1010. schvaluje SDH Velešice finanční podporu na pořádání masopustního průvodu ve výši 6 000,- Kč
formou darovací smlouvy.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

