
                       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 47. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 20. května 2022

Rada obce:
1151. schvaluje ověřovatele zápisu  Ing. Ladislav Hosnedl, František Kába, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku  a
program zasedání  
1152. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
1153. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 19.05.2022  a MŠ, ZŠ 04/22. 
1154. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.05. 2022.
1155.schvaluje na  výkon  funkce  TDI  na  akci  „Vodovod  Pačejov  nádraží,  úpravna  vody,  Pačejov,  okres
Klatovy“- Ing. Igor Kasalický, AQUAŠUMAVA s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1156. vzala na vědomí termín zasedání zastupitelstva a doporučila body do programu. 
1157. 
a) souhlasí s výše uvedenými stavbami jako vlastník dotčených pozemků, sousedních pozemků a dotčených
místních komunikací.
b) souhlasí jako vlastník vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení  sděluje, že v posuzovaném okolí stavby
se  nachází  výše  uvedené sítě  a  souhlasí  s provedením stavby „Pačejov  nádraží  –  přípojky  kanalizační  a
vodovodní“. 
1158. souhlasí s poskytnutím individuální dotace středisku Junák a Spolku pro obnovu památek. 
1159. schvaluje  povolení průjezdu vozidel účastníků rally Pačejov dne 1.-2. října 2022 v úseku  Nehodív –
Loužná – Strážovice  po komunikacích v majetku obce a jejich uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním
užíváním komunikací za podmínek, že pořadatel:
a) zajistí včasnou informovanost obyvatel o časovém harmonogramu přípravných jízd a vlastní rally
b) zajistí v případě suchého počasí kropení komunikace k zamezení prašnosti
c) zajistí vzhledem ke koncentraci diváků na návsi obce min. 2 ks mobilních WC
d) zajistí v případě poškození komunikací a jiného obecního majetku na své náklady opravu a uvedení do
původního stavu. 
1160. bere na vědomí  výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 – bez zjištěných závad.
1161. bere na vědomí  informaci o možnosti využití servisního střediska na opravy dýchacích přístrojů
1162. bere na vědomí  Nařízení Státní veterinární správy – nákaza ptačí chřipkou.
1163. bere na vědomí  územní souhlas na stavbu „Týřovice, KT, p.č. 15/2 - NN“
1164.  souhlasí   s PD na akci  „Strážovice – Žďár,  KT,  VN“ – rekonstrukce stávajícího zařízení,  souhlas se
stavebním záměrem.
1165.  nesouhlasí   s jednorázovou úplatou ve výši 2 000,- Kč za věcné břemeno na akci „Pačejov, KT, p.č.
520/35 – NN“ a požaduje úhradu ve výši 10 000,- Kč. 
1166. schvaluje smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – p.č. 1195/2 v k.ú. Pačejov, přípojka NN 
pro čerpací stanici kanalizace. 
1167.
a)  schvaluje smlouvu  o  poskytnutí  účelové  dotace  z  rozpočtu  PK  v  rámci  programu  „Podpora  rozvoje
venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
b) schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK v rámci programu PSOV na výměnu svítidel
v ZŠ  a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
1168. souhlasí s napojením vodovodu na pozemek p.č. 13 v k.ú. Pačejov  za dodržení technických podmínek, 
stanovených odborným správcem a vydání příslušného povolení.
1169. schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


