
6. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 26. června. 2015

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Pačejov

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: R. Junger, L. Straka
    ověřovatele zápisu:  V. Chlanová, Z. Voska    zapisovatelku: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č.
    250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 Závěrečný účet obce 
    Pačejov za rok 2014 s tímto závěrem:

a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2014 
        zpracovanou auditorskou společností ADU.CZ s.r.o.

b) schvaluje závěrečný účet obce Pačejov za rok 2014 s výhradou nedostatků u vedených
                ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov

c) ukládá starostovi přijmout opatření k odstranění nedostatků uvedených v Příloze B    
                Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov
                Zodpovídá:  starosta
                termín: 30.9.2015

d) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2014 sestavenou k
                rozvahovému dni 31.12.2014 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona 
                o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

6. souhlasí s výstavbou společné ČOV s obcí Olšany, pokud obec Olšany vydá souhlasné
    stanovisko k výstavbě
7. schvaluje cenu vodného ve výši  27,50 Kč + DPH v zákonem stanovené výši a cenu stočného
    ve výši 40,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši s platností od 1. 1. 2016
8. schvaluje koeficient 2 pro daň z nemovitosti
9. souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na výběr firmy, která bude zajišťovat likvidaci 
komunálního v obci a s podáním výpovědí ze současných smluv
10. neschvaluje vynaložení nákladů v celkové výši 659 919,- Kč bez DPH na odbahnění rybníčku
      v Pačejově 
11.
11.1 vydává opatření obecné povahy „Územní plán Pačejov“ podle ustanovení § 6, odst. 5, písm. c)
        zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

11.2 rozhodlo o pořízení Změny „Územního plánu Pačejov“ podle ustanovení § 6, odst. 5, písm. a)
        zákona č. 183/2006 Sb. Změna se bude týkat:

a) rozšíření plochy pro výstavbu východním směrem od stávající místní komunikace v části 
obce Pačejov-nádraží v lokalitě Kotěžice

b) změny využití plochy pozemku p.č. 581/3, 583/3, 1195/49 v k. ú. Pačejov na plochy NO 
(orná) s tím, že navrhovatel se bude částečně podílet na úhradě nákladů spojených s 
pořízením změny územního plánu

11.3 schvaluje pro jednání o změně územního plánu jako určeného zastupitele starostu obce
        Pačejov



12.
a) schvaluje přijetí dotace od SFŽP a Ministerstva životního prostředí  na Zajištění energetických 
    úspor Základní školy Pačejov v celkové výši 1 566 117,- Kč

b) schvaluje přijetí dotace od SFŽP a Ministerstva životního prostředí na Zajištění energetických 
    úspor Mateřské školy Pačejov v celkové výši 3 001 113,- Kč

13. schvaluje změnu rozpočtu č. Z 2/2015
14. schvaluje pronájem pozemku p. č. 64/4 v k. ú. Pačejov a pozemku p. č. 6 v k. ú. Týřovice u
      Pačejova a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem
15. schvaluje záměr budoucího prodeje části pozemku p.č. 16/2 v k. ú. Velešice u Pačejova o
      výměře cca 18 m2, která je zastavěna stavbou za cenu 100,- / m2

16. schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2722 v k. ú. Strážovice v délce 1,78 m dle
      geometrického plánu č. 154-12/2011 za 50,- Kč /bm
17. neschvaluje zřízení vjezdu na pozemku p.č. 871/32 pro připojení pozemku p.č. 871/12 k místní 
komunikaci na pozemku p. č. 871/16 v k. ú. Pačejov 
18. schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na akce:
      a) stavební úpravy Kulturního domu Pačejov ve výši 200 000,- Kč
      b) zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Pačejov ve výši 150 000,- Kč
      c) pořízení nových autobusových čekáren. Dotaci ve výši 200 000,- obdrží z.s.p.o. Slavník, obec
          Pačejov se bude částečně podílet na úhradě nákladů

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


