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.

12. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 22. dubna 2016
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ondřej Hromádka, Zdeněk Chaluš
ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Milan Běloch
zapisovatelku: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5.1 souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje na rekonstrukci
rybníčku v Týřovicích
5.2 souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zemědělství na
rekonstrukci a opravy nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží na rekonstrukci rybníčku v
Týřovicích
5.3 souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu MV ČR Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru na pořízení dopravního automobilu pro JPO III Pačejov
5.4
a) schvaluje přijetí dotace ve výši 200.000,- Kč z dotačního titulu PSOV PK na akci Výměna oken
a oprava fasády budovy Základní školy Pačejov
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s vyhlášením výběrového řízení na akci
Výměna oken a oprava fasády budovy Základní školy Pačejov a s administrací akce
6.
a) revokuje usnesení č. 6 z 12. února 2016
b) schvaluje odložení splátky půjčky SDH Velešice do 30. 6. 2020 se zajištěním, tj. zastavením
objektu ve prospěch obce prostřednictvím uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a zamítá žádost o
prominutí půjčky z 30. 11. 2015
c) rozhodlo, že půjčka se však stává splatnou v případě zahájení exekučního, insolvenčního,
dražebního nebo obdobného řízení dnem zahájení tohoto řízení
7. neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 902/4 v k. ú. Pačejov
8.
8.1 rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu, která bude obsahovat žádosti:
a) p. …..........
b) p.........................................................................................
c) p.........................................................................................
d) uvedení stavby ČOV na pozemku p. č. 92/53 v k. ú. Pačejov jako veřejně prospěšné
stavby
8.2 schvaluje jako určeného zastupitele starostu obce
8.3 schvaluje úhradu nákladů na pořízení Změny č. 1 Územního plánu. Náklady budou částečně
spolufinancovány žádajícími subjekty: p. ….................., p. …................. a p.........................

9.
a) bere na vědomí zprávu a schvaluje plán kontrol Finančního výboru
b) bere na vědomí zprávu a schvaluje plán kontrol Kontrolního výboru
10. schvaluje prohlášení k projektu Socioekonomické analýzy lokalit vytipovaných pro možné
vybudování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů společností Ppm factum research s.r.o

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

