
10. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 28. května 2020

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Radek Junger, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Kateřina Buchtová, Ladislav Hosnedl       zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5.1 schvaluje schvaluje prodej pozemku p. č. st. 60 o výměře 9 m2 v k. ú. Strážovice u Pačejova
      společnosti ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za cenu 150,- / m2 pověřuje   
      starostu podpisem příslušné smlouvy
5.2 schvaluje odkoupení pozemku p. č. st. 428 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2,
      pozemku p. č. 1164/32 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 2 207 m2 a pozemku p. č.         
      1164/33 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 301 m2 vše v k. ú. Pačejov od vlastníka České   
      dráhy a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, za celkovou cenu 96 792,- Kč a pověřuje 
      starostu podpisem příslušné smlouvy
5.3 a) schvaluje akci „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“
      b) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství  na   
          rekonstrukci, opravy  a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží na akci 
         „Odbahnění a rekonstrukce vodní nádrže Velešice“
     c) pověřuje administrací dotace firmu Kalisto Vodňany
     d) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce
6. a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2019 sestavenou k
        rozvahovému dni 31.12.2019 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích
        (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
        O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
    b) 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 2019 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením  
        obce Pačejov za rok 2019, a to bez výhrad.
    c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2019 provedl Krajský úřad
        Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
7. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 5
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


