
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 3. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 21.prosince 2022

Rada obce:
44.  schvaluje ověřovatele  zápisu Miroslava Šimona a Ing.  Ladislava Hosnedla,  , zapisovatele  Ing.  Jana
Vavřičku  a program zasedání  
45. bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady  
46. schvaluje
a) rozpočet  příspěvkové organizace Základní školy Pačejov na rok 2023 
b) rozpočet příspěvkové organizace Mateřské školy Pačejov na rok 2023 
b) střednědobé výhledy obou škol na roky 2024-2025. 
47. vzala na vědomí  seznam došlých faktur obce k 20.12.2022 a MŠ, ZŠ 11/22.
48. vzala na vědomí finanční situaci obce k 21.12. 2022.
49. schvaluje osobní  hodnocení pro ředitelku MŠ.
50. bere na vědomí termíny zasedání rady a zastupitelstva obce v I. Q. 2023 
51. bere na vědomí žádost o provedení kontroly v ZŠ .
52. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu Pačejov č.p. 73 – …....., …..., …......., …....., …......
za předpokladu, že veškeré závazky nájemníků z tohoto nájmu jsou ke dni 31.12.2022 vyrovnány. 
53.  bere na vědomí  žádost  o odprodej  části  pozemku p.č.  32/13 (46 m2)  v  k.ú.  Velešice u Pačejova v
důsledku revize KN souhlasí se zveřejněním záměru.
54.  souhlasí   s   přidělením zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Vodovod Týřovice“ –
AQUAŠUMAVA s.r.o., IČ 648 32 911
55. souhlasí   s výplatou odměny pro ředitele ZŠ. 
56. souhlasí  s dokumentaci na akci „ Kanalizační a vodovodní přípojky – Velešice, Týřovice“ jako:   
a) vlastník dotčených a sousedních pozemků a dotčených komunikací
b) jako vlastník infrastruktury – vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení
c) k vydání povolení zvláštního užívání pozemků místních komunikací v místní části  Velešice, Týřovice za
účelem umístění IS do silničních pozemků
57. bere na vědomí rozhodnutí o schválení stavebního záměru – p. …...., Velešice ..  „ Novostavba přístřešek
pro skot“
58. bere na vědomí  společný souhlas se stavebním záměrem „Přístavba dílny pro rodinný dům č.p. ...“ – p.
…..., Damíč ..
59. bere na vědomí oznámení o ukončení revize katastru ke dni 12.12. 2022 v k.ú. Strážovice u Pačejova
60.  bere na vědomí rozhodnutí  o  schválení  stavebního záměru na stavbu „Stavební úpravy objektu  na
pozemku p. č. st. …. v k. ú. Strážovice u Pačejova“
61. souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 8
62. bere na vědomí   Zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2022

Bc. Radek Junger               Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


