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.

13. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 29. června 2016
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Věra Chlanová, Zdeněk Chaluš
ověřovatele zápisu:
Milan Běloch, Radek Junger zapisovatelka: Alena 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 písm. c) a dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 Závěrečný účet obce Pačejov
za rok 2015 s tímto závěrem:
a) schvaluje závěrečný účet obce Pačejov za rok 2015. a to bez výhrad
b) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2015
zpracovanou auditorskou společností ADU.CZ s.r.o.
c) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2015 sestavenou k
rozvahovému dni 31. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích
6.
6.1 schvaluje Změnu rozpočtu Z 1/2016 a bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci
„Výměna oken a oprava fasády budovy Základní školy Pačejov“
6.2 a) schvaluje přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč od Plzeňského kraje na akci „Úprava vodní
nádrže Týřovice“
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s vyhlášením výběrového řízení a s
administrací akce
6.3 a) schvaluje přijetí dotace ve výši 700 000,- Kč od Ministerstva zemědělství na akci „Pačejov –
oprava hřbitovní zdi
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s vyhlášením výběrového řízení a s
administrací akce.
7. souhlasí se Smlouvou o umístěním energetického zařízení pro stavbu „Pačejov, KT, pan Mrázek
– přípojka NN“ a pověřuje starostu podpisem
8. souhlasí se zařazením žádosti p......................................., do Změny č. 1 Územního
plánu obce. Žadatelka se bude spolupodílet na úhradě nákladů
9. souhlasí s předloženým záměrem stavby rozhledny na vrchu Slavník a pověřuje starostu v rámci
sdružení Slavník realizaci podporovat.
10. bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2015 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2015
11. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 1/2016 o místním místním poplatku za provoz systému
sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů
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