
   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 49. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 28. července 2022

Rada obce:
1201. schvaluje ověřovatele zápisu   Miroslav Šimon a  Františe Kába, zapisovatele Ing. Jana Vavřičku  a
program zasedání  
1202. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
1203. schvaluje výsledky výběrového řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Mateřská škola Pačejov a
pověřuje starostu obce předáním jmenovacího dekretu k 1.9.2022. 
1204. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 27.07.2022 a MŠ, ZŠ 06/22. 
1205. vzala na vědomí finanční situaci obce k 27.07. 2022.
1206. bere na vědomí Oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Olšany 
1207. bere na vědomí sdělení obce Olšany o spolufinancování řešení odstranění uranu z pitné vody 
1208. souhlasí  se stavebním záměrem novostavby RD na p.č.st. 3 v k.ú. Pačejov.
1209. bere na vědomí  výsledky kontroly na vedení matričních knih a sbírek listn 
1210. souhlasí  s připojením na obecní vodovod – p. ………., Pačejov 56 za dodržení technických podmínek,
souhlasu odborného správce a vydání souhlasu příslušného úřadu 
1211. bere na vědomí souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru „Stavební úpravy RD č.p. 182 v
Pačejově nádraží
1212. 
a)  schvaluje  Smlouvy o umístění zařízení  č. 20220622 (ZŠ Pačejov 51) a č. 20220621 (Pačejov nádraží 170)
– umístění telekomunikačního zařízení sloužícího k šíření signálu internetu.  
b)  schvaluje Darovací  smlouvu  za  účelem finanční  podpory volnočasových a  sportovních  aktvit  dět a
mládeže na území obce Pačejov.  
c) pověřuje starostu podpisem smluv.  
1213. nesouhlasí s prezentací obce ke komunálním volbám na TV ZAK.
1214. bere na vědomí návrh  Programu rozvoje obce na období 2023 – 2028. 
1215. souhlasí s účast na vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku – Kařez
1216. bere na vědomí informace k účelové investční dotaci pro JSDH na rok 2023
1217. bere na vědomí  Rozhodnut dodatečné povolení stavby – stavební úpravy objektu na p.č.st. 25, č.p. 2
k.ú. Strážovice
1218. souhlasí 
a) s kompenzací cen výrobků na akci Úprava hřbitova III. etapa 
b) s úhradou faktury na prodloužení dělicí zdi na hřbitově
1219. schvaluje  individuální dotaci pro Myslivecký spolek Pačejov a  SDH Strážovice
1220. bere na vědomí  hodnotu majetku obce a její růst za období 2014-2018-2021. 
1221. bere na vědomí informaci o  setkání občanů k domovním přípojkám kanalizace. 
1222. bere na vědomí  žádost o odprodej pozemku p.č. 31/11 (36 m2) v  k.ú. Velešice u Pačejova
1223. bere na vědomí   informace od exekutora ve věci vymáhání pohledávky za firmou  es-pole CZ. s.r.o.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřičea
místostarosta starosta


