
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 59. zasedání rady obce Pačejov, konaného dne 9. června 2017

Rada obce:
893. schvaluje ověřovatele zápisu Milana Bělocha a Luboše Straku, zapisovatele T. Cihláře
        a program zasedání .
894.
       a) bere na vědomí zprávu starosty za období od posledního zasedání rady
       b) bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Stavební úpravy vodní nádrže Strážovice“.
895.
       a) bere na vědomí zprávu obou výborů o kontrole hospodaření v Základní a Mateřské školy v Pačejově 
       a ukládá ředitelům obou škol provést důslednou kontrolu všech uzavřených smluv na dodávku energií,
       telekomunikačních služeb, zpracování účetnictví a poplatků v bance s cílem maximálně snížit náklady   
       na tyto položky. Dále ve spolupráci obou škol snížit náklady na kancelářské potřeby.
       b) schvaluje hospodářský výsledek zisk ve výši 6 951,96 Kč převést do fondu rezerv Mateřské školy.
       c) schvaluje hospodářský výsledek zisk ve výši 9 710,67 Kč převést do rezervní fondu Základní školy.
896.
       a) bere na vědomí předložený Závěrečný účet Obce Pačejov za rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu   
       tento schválit.
       b) schvaluje návrh starosty na odstoupení od smlouvy s firmou ADU CZ,s.r.o a požádat krajský úřad o
       provedení auditu hospodaření obce za rok 2017.
897. vzala na vědomí seznam došlých faktur k 26. 5. 2017
898. vzala na vědomí finanční situaci obce k 31.5.2017.
899. vzala na vědomí Rozpočtové opatření č. 9 – změna rozpočtu č. S/2/2017.
900. schvaluje umístění sídla společnosti Super Praktik, s.r.o. na adrese Pačejov Nádraží 136.
901. schvaluje oznámení záměru na pronájem pozemků v katastrálním území obce, které dosud užívá OVD
        Slavník na základě neplatné smlouvy.
902. vzala na vědomí žádost Obce Maňovice o uzavření smlouvy na zajištění předškolní výchovy a
        spádového školského obvodu.a doporučuje zastupitelstvu smlouvu schválit.
903. schvaluje předložený Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s
        firmou EKO-KOM,a.s. a pověřila starostu podpisem.
904. schvaluje přidělení samovýroby dřeva v obecních lesích pro p................. a p......................... za   
        podmínky, že lesní správce přidělí lokalitu a rozsah zpracování.
 

Mgr. Tomáš Cihlář                                                                                Ing. Jan Vavřička
místostarosta                                                                                                 starosta


