
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenost rozsaau
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o

změně některýca zákonů, ve znění pozdějšíca předpisů. Plné znění je k naalédnut na OÚ.

USNESENÍ
z 51. zasedání rady obce Pačejov, konanéao dne 22. září 2022

Rada obce:
1244. schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Radka Jungera a Miroslava Šimona , zapisovatele Ing. Jana Vavřičku
a program zasedání  
1245. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
1246. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 22.09.2022 a MŠ, ZŠ 08/22. 
1247. vzala na vědomí finanční situaci obce k 22.09. 2022.
1248. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov č.p. 73 – p. …………., ………..., ………...,
………....,  ………….. za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto nájmu jsou ke dni 30.09.2022
vyrovnány. 
1249. souhlasí v objektu č.p. 73
a) s výjimkou z Domovního řádu k chovu psů a koček s tm, že lze v bytě chovat pouze 1 psa malého plemene
nebo 1 kočku.
b) s přijetm nového člena domácnost s podmínkou přihlášení k trvalému pobytu v obci 
1250. bere na vědomí souhlas s geometrickým plánem č. 183-9/2021 v k.ú. Strážovice u Pačejova
1251.  bere na vědomí  Rozhodnut o úplné uzavírce provozu na pozemních komunikacích a objížďce při
INVELT Rally Pačejov (Nehodív – Strážovice) ve dnech 30.9. - 2.10.2022
1252.  souhlasí  s předloženou  projektovou dokumentací na  akci  „Týřovice  u  Pačejova –  vodovod“   jako
vlastník dotčených pozemků, sousedních pozemků a dotčených MK, také jako vlastník vodovodu, kanalizace
a VO . 
1253. schvaluje  nákup sekačky  pro údržbu areálu MŠ. 
1254. schvaluje pro AMK Pačejov
a)  individuální dotaci na Pošumavský automobilový slalom CUP 2022 ve výši 10 000,- Kč
b)   individuální dotaci na 43. INVELT Rally Pačejov ve výši 50 000,- Kč
c)  bezplatný pronájem KD na vyhlášení výsledků automobilového slalomu dne 22.10.2022 
1255. souhlasí  s vedením trasy závodu Břežanská stopa ve dnech 5. a 6. 11. 2022. 
1256.  souhlasí se  zařazením doplnění  mobiliáře  Oranžového hřiště  –  pískoviště,  altán  do rozpočtových
priorit na rok 2023.
1257. bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 1288  o výměře 81 m2 (OP) v k.ú. Pačejov. 
1258. souhlasí   s  připojením na  obecní  vodovod  –  p.  …………..,  p.č.  520/35  v  k.ú.  Pačejov  za  dodržení
technických podmínek, souhlasu odborného správce a vydání souhlasu příslušného úřadu. 
1259. souhlasí se záměrem stavby přístřešku pro skot - Velešice p.č. 825 dle PD v k.ú. Velešice u Pačejova. 
1260. souhlasí  s připojením na obecní vodovod – p. …………., Pačejov nádraží ….,   č.parc. 594/3, st.3 v k.ú.
Pačejov  za  dodržení  technických podmínek,  souhlasu odborného správce  a  vydání  souhlasu příslušného
úřadu.
1261. bere na vědomí  
a) oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky „ Stavební úpravy RD č.p. …., Pačejov nádraží“
b) oznámení o zahájení vodoprávního řízení „Vrtaná studna JUN-1“
1262. souhlasí s havarijní opravou vodovodního řadu pod tělesem železničního svršku. 
1263. souhlasí  s bezplatným pronájmem tělocvičny v KD pro trénink dětské taneční skupiny



1264. souhlasí  s podáním žádost na dotační ttul „Přírodní zahrady“ a v rámci něj lze vybudovat školní 
zahradu s venkovní učebnou dle zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení. 
1265. souhlasí  s úhradou faktury na obnovu vodovodních šoupat v část Olšany nádraží v rámci výstavby 
kanalizace.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


