
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenost 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 nahlédnut na  O.

USNESENÍ
ze 5. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 26. ledna 2023

Rada obce:

65.  schvaluje ověřovatele  zápisu  Miroslava  Šimona  a  Milana  Bělocha, zapisovatel  Bc.  Radek  Junger  a
program zasedání  
66. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
67. schvaluje podání žádost o dotaci v PSOV PK na akci „Pačejov – úprava před školou“. 
68. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 20.1.2023 a MŠ, ZŠ 12/22.
69. vzala na vědomí finanční situaci obce k 20.1. 2023.
70. souhlasí  s dokumentaci na akci „  Elektropřípojka pro vrt S3“ jako:   
a) vlastník dotčených a sousedních pozemků a dotčených komunikací
b) jako vlastník infrastruktury – vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení
71. souhlasí se změnou ocenění u příležitost životních jubileí občanů.
72. souhlasí s připojením parcely 886/32 na místní komunikaci  za podmínky, že bude zajištěno jedno
odstavné a jedno parkovací stání na každé parcele a bezpečný výjezd na místní komunikaci dle § 12 vyhl.
104/97 - Podmínky pro připojování sousedních nemovitost k silnicím a místním komunikacím. 
73. bere na vědomí  společný souhlas na stavební záměr „Rekreační dům Pačejov“na pozemku p.č. 520/35 v
k.ú. Pačejov – manželé …………………………....
74. bere na vědomí  rozhodnut o povolení stavby „Vrtaná studna JUN 1“ – p. ……………., Pačejov nádraží …..
75.  bere na vědomí  veřejné projednání Návrhu změny č.2 územního plánu Nalžovské Hora zkráceným
postupem.
76.  bere na vědomí  kolaudační  rozhodnut na stavbu „Přístavba kůlny na nářadí“ – p. ………..,  Pačejov
nádraží …...
77.  souhlasí   s  dokumentaci  na  akci  „SO12  Připojení  vrtu  Velešice,  SO  11  Úpravna  vody  Pačejov  ves,
Velešice“ jako:   
a) vlastník dotčených a sousedních pozemků a dotčených komunikací
b) jako vlastník infrastruktury – vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení
78. souhlasí s  finančním příspěvkem pro Pošumavské  sportovní  sdružení  okresu Klatovy na vyhlášení
nejúspěšnějšího sportovce okresu Klatovy za rok 2022. 
79. bere na vědomí  zahájení řízení o povolení výjimky pro umístění stavby „Přístřešek na st. 450 v k.ú.
Pačejov“ – p. …………….., Klatovy.
80. bere na vědomí  souhlas s geometrickým plánem v k.ú. Pačejov č. 646-119/2022 – dělení pozemku p.č.
885/5 a 885/12 .
81. souhlasí  s průjezdem terénní motocyklové soutěže JBR Enduro team v lesním
masívu Plesník dne 25.3. 2023
82. souhlasí s podáním žádost o dotaci na nákup knižního fondu prostřednictvím Plzeňského kraje.
83. bere na vědomí  Rozhodnut o povolení výjimky na vybavení hygienického zařízení  v objektu MŠ Pačejov
84. souhlasí s napojením pozemku p.č. 594/3, 594/4, st. 3 v k.ú. Pačejov na účelovou komunikaci  ÚK 16
ve vlastnictví obce Pačejov – p. …………., Pačejov nádraží …...
85. souhlasí s přidělením bytu DPS –p. ……………., Pačejov nádraží …....
86. souhlasí s navýšením nájemného o 25 % ve zdravotním středisku.
87. souhlasí 
a) se smlouvou o společném zadávání veřejné zakázky (SUS PK),  vysoutěžení  společného zhotovitele  na
základě smlouvy se SUS PK na akci  „Pačejov – úprava před školou“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
b) na akci „Realizace školní zahrady na p.č. 92/35 k.ú. Pačejov, Pačejov“:



• oslovit tři uchazeče – Stafis, Radek Žíla, Limastav
• výběrová komise – R. Junger, J. Hlůžek, J. Vlažný
• náhradníci – L. Hosnedl, M. Šimon, F. Kába, 
• administrátor VŘ – M. Formanová, Velenovy 155, IČ 05093660

88. bere na vědomí    zápis z provedené kontroly v ZŠ.
89. souhlasí s prodloužením čerpání a vyúčtování  dotace TJ Sokol Pačejov z roku 2021 ve výši 50 ts. Kč do
30.11.2023.
90. souhlasí s  využitm tělocvičny v KD ke hraní stolního tenisu za stanovených podmínek.

Bc. Radek Junger               Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


