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 11. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 10. 4. 2015
Rada obce:
179. schvaluje ověřovatele zápisu F. Kábu a L. Straku, zapisovatele T. Cihláře
a program zasedání
180. bere na vědomí informace o bezpečnostní situaci v obci
181. bere na vědomí zprávu starosty s postupem ve funkci od minulého zasedání rady
182.bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Pačejov rekonstrukce
místních komunikací“
183. schvaluje:
a) účetní závěrku PO – Mateřská škola Pačejov s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti
66.817,31 Kč a v hospodářské činnosti 4.116,92 Kč
b) hospodářský výsledek – zisk ve výši 70.934,23 Kč rozdělit takto: do fondu odměn
částku 10.000,- Kč a do fondu rezerv částku 60.934,23 Kč
184. schvaluje:
a) účetní závěrku PO – Základní škola Pačejov s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti
276.605,16 Kč a v hospodářské činnosti 3.548,19 Kč
b) hospodářský výsledek – zisk ve výši 280.153,35 rozdělit takto: na úhradu ztráty z
minulých let částku 59.787,03 Kč a do fondu rezerv částku 220.366,32 Kč
185. schvaluje výjimku z počtu žáků Základní školy pro rok 2015/2016
186. schvaluje zadání vypracování Programu rozvoje obce na období 2015 – 2022 agentuře
Vše pro venkov
187. schvaluje zadání opravy vrtů ve Velešicích firmě AQUAŠUMAVA dle cenové nabídky ve výši
93.619,- Kč
188. schvaluje Smlouvu o výkonu kontrolní a koordinační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci při realizaci stavby „Zajištění energetických úspor Mateřské školy Pačejov“
s Jiřím Šedivým, Plzeň
189. schvaluje změnu Statutu komise kultury a sportu, článek I., bod 5. - Komise je devítičlenná a
nového člena komise p. Kláru Klečkovou
190. bere na vědomí seznam proplacených faktur
191. bere na vědomí vysvětlující dopis firmy Priorit Strážovice
192. bere na vědomí geodetické zaměření a fotodokumentaci studen ve vlastnictví obce
193. schvaluje Organizační řád Obecního úřadu Pačejov
194. schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
195. bere na vědomí Rozhodnutí odboru ŽP MěÚ Horažďovice, kterým se zakazuje užívání stavby
vodního díla „Vrtaná studna na pozemku p. č. 905/1“
196. bere na vědomí veřejnou vyhlášku – Oznámením o návrhu opatření obecné povahy o vydání
Národního plánu povodí Labe a výzvu k uplatnění připomínek
197. neschvaluje žádost p. …....... z důvodu nesouladu jeho žádosti s obecně závaznými platnými
právními předpisy ČR
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