
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 44. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 19. dubna 2022

Rada obce:
1131. schvaluje ověřovatele zápisu  Ing. Ladislav Hosnedl, Miroslav Šimon, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku  a
program zasedání  
1132. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
1133.
a) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Pačejov, příspěvková 
organizace a ukládá zisk ve výši 68 954,56 Kč převést do rezervního fondu.
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
b)  schvaluje  účetní  závěrku  a  výsledek  hospodaření  organizace  Mateřská  škola  Pačejov,  příspěvková
organizace  a ukládá zisk ve výši  17.031,43 Kč převést do rezervního fondu.
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
1134. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, a
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:
1. bere na vědomí sdělení paní Vladislavy Chalušové o vzdání se pracovního místa ředitelky Mateřské školy 
Pačejov, okres Klatovy, příspěvkové organizace, dle § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce k 31. 
srpnu 2022.
2.  vyhlašuje konkurs na obsazení na pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Pačejov, okres 
Klatovy, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem 1. 9. 2022.
3. pověřuje starostu
- požádat krajský úřad, Českou školní inspekci  o delegování jejich zástupců za členy konkursní komise, 

- vyzvat ředitelku Mateřské školy (na kterou je vypsán konkurs), aby zorganizovala volbu zástupce z 
řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.

4. schvaluje Ing. Jana Vavřičku a Mgr. Jiřinu Stichenwirthovou za členy konkurzní komise za zřizovatele na
obsazení  na  pracovního  místa  ředitele/ředitelky  Mateřské  školy  Pačejov,  okres  Klatovy,  příspěvkové
organizace.
1135. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 14.04.2022  a MŠ, ZŠ 03/22. 
1136. vzala na vědomí finanční situaci obce k 19.04. 2022.
1137. schvaluje   přidělení zakázky – prodloužení naučné stezky kolem Blýskoty a u nádrže Na Prachárně,
dodávka a montáž stojanů – Pavel Václavek, Horažďovice předměstí 714, IČ 453 69 445
1138. schvaluje  přidělení zakázky – Výměna svítidel v učebnách ZŠ, dodávka a montáž – Vítek Panuška,
Olšany 84, IČ 083 08 730.
1139. bere na vědomí  organizační zajištění srazu rodáků.
1140. souhlasí s navýšením odměny pro obecního kronikáře
1141.bere na vědomí  oznámení o zahájení vodoprávního řízení „Vrtaná trubní studna VG 1“, p. …..............,
Strážovice ….
1142. bere na vědomí  Rozhodnutí o přidělení dotace od KÚ PK. 
1143.bere na vědomí   poděkování JBR enduro  teamu  za vstřícné jednání a povolení průjezdu soutěže
enduro



1144.bere na vědomí udělení souhlasu s geometrickým plánem v k.ú. Strážovice č. 181-113/2020 – vodní
nádrž - směna pozemků
1145.bere na vědomí    Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení
šíření H5N1.
1146. schvaluje  Rozpočtové opatření č.1 

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


