
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.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 3. 11. 2014

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Pačejov

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: B. Behenská,  Z. Voska,  O. Hromádka
    ověřovatele zápisu: A. Štěpáníková, L. Denková              a zapisovatele: Ing. P. Jůza
3. a) schvaluje, že starosta bude svoji funkci vykonávat jako neuvolněný a pro toto volební bude 
        zvolen jeden neuvolněný místostarosta
    b) bere na vědomí, že rada obce bude mít 5 členů
    c) schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním
       
4. volí starostou obce Ing. Jana Vavřičku
5. volí místostarostou obce Mgr. Tomáše Cihláře
6. volí členy rady obce: František Kába

    Luboš Straka
    Ing. Jana Cihlářová

7. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné

8. volí předsedou finančního výboru: Milana Bělocha
9. volí předsedou kontrolního výboru: Ladislavu Denkovou
10. volí členy finančního výboru: Ing. Pavla Štípka a Květuši Víškovou
11. volí členy kontrolního výboru: Ing. Ladislava Hosnedla
     odkládá volbu třetího člena kontrolního výboru na příští zasedání ZO

12. stanovuje odměny za výkon funkcí:
     za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši …......   

měsíčně.
     za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši       
      …......... měsíčně. 
      za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši …...... 
      měsíčně.
      za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši …....  měsíčně. 
      za výkon funkcí neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru zastupitelstva
      ve výši …....... měsíčně
      za výkon funkce člena výboru ve výši  …........ měsíčně
     Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.



13. 
a.) nesouhlasí s činnostmi státu souvisejícími a směřujícími k záměru a budování hlubinného 

úložiště jaderného odpadu v lokalitě „Březový potok“ včetně provádění geologických prací 
na průzkumném území v katastru obce Pačejov.
ZO v plném rozsahu bude vždy hájit zájem místních občanů vyjádřený v  platném referendu 
z roku 2004 k problematice hlubinného úložiště v ČR

b.) souhlasí s tím, aby obec Pačejov v plném rozsahu zastupoval ve věci řízení průzkumného 
území „Březový potok“ zmocněnec Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. se sídlem 
v Brně, Údolní 33, 602 00 Brno, IČO 28359640 –  Mgr.Pavel Doucha.

c.) souhlasí s tím, aby do „Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti“, jejímž 
zřizovatelem je „Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii“ byli za představitele 
místních samospráv na jejichž katastru leží chystané průzkumné území v lokalitě „Březový 
potok“ nominováni dle statutu „Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti“ na další 
funkční období 2 let  Mgr.Karel Zrůbek (zastupitel města Horažďovice) a František Kába 
(zastupitel obce Pačejov).

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta       starosta


