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.

14. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 28. září 2016
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Milan Běloch, Ondřej Hromádka
ověřovatele zápisu:
Věra Chlanová, Zdeněk Voska
zapisovatelka: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. schvaluje zrušení Místní knihovny Velešice
6. bere na vědomí bere na vědomí změny rozpočtu v pravomoci rady obce a starosty obce od
posledního zasedání ZO
7.
7.1 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 425 – lesní pozemek o výměře 6887 m2 v k. ú. Týřovice u
Pačejova ve vlastnictví …................., a pozemku p. č. 426/2 – lesní pozemek o
výměře1822 m2 v k. ú. Týřovice u Pačejova ve vlastnictví ….........................
7.2 schvaluje směnu pozemků:
a) p. č. 898 – ostatní plocha 1089 m2, p. č. 899 – orná půda 5881 m2 v k. ú. Velešice u
Pačejova a p. č. 93/7 ostatní plocha 319 m2 v k. ú. Pačejov ve vlastnictví...................
b) p. č. 1915 – orná půda 6888 m2 v k. ú. Strážovice a p. č. 287/2 – lesní pozemek 888 m2 v
k. ú. Týřovice u Pačejova ve vlastnictví Obce Pačejov
7.3 schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 2711/21 v k. ú. Strážovice u Pačejova o výměře
66 m2 od Plzeňského kraje.
8.
8.1 souhlasí s doplněním změny Územního plánu obce, u pozemků p. č. 2711/2 a 2711/21 v k. ú.
Strážovice u Pačejova bude změna využití vodní plocha
8.2 souhlasí s doplněním změny Územního plánu obce o celý pozemek p. č. 905/1 v k. ú. Pačejov s
využitím jako plochy pro tělovýchovu a sport a nebrání-li tomu jiné důvody, pak také pozemky
p. č. 905/4 a 913/1
8.3 schvaluje zařazení žádosti p. …........................................, změnu určení u pozemku p. č.
614/1 v k. ú. Pačejov do změny územního plánu
9.
9.1 a) revokuje usnesení č. 6.2 ze dne 29. 6. 2016
b) schvaluje odmítnutí dotace z dotačního programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí PK na akci „Úprava vodní nádrže Týřovice“ ve výši 300 000,- Kč.
9.2 a) schvaluje přijetí podmíněného příslibu dotace od Ministerstva zemědělství z dotačního
programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží na akci
„Úprava vodní nádrže Týřovice“, výše dotace bude známa po ukončení výběrového řízení
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s výběrovým řízením a s administrací akce
c) schvaluje jako administrátorku dotace p. Martinu Formanovou
d) schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení ve složení: Ing. Jiří Tägl, Milan Běloch,
Radek Junger, náhradníci: Mgr. Tomáš Cihlář, Luboš Straka, Ondřej Hromádka.

9.3 a) schvaluje přijetí nadačního příspěvku z dotačního programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště na
akci „Zařízení pro volnočasové aktivity v obci Pačejov“ ve výši 290 000,- Kč.
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s vyhlášením výběrového řízení a s
administrací akce.
9.4 a) schvaluje účast v projektu "Logistika odpadů" v DSO Horažďovicko.
b) schvaluje poskytnutí spoluúčasti DSO Horažďovicko ve výši 15 % na pořízení 10 ks
kontejnerů na biodpad a stavební suť
c) schvaluje poskytnutí příspěvku DSO Horažďovicko na příslušný podíl za zpracování a
administrování žádosti o dotaci projektu "Logistika odpadů" v DSO Horažďovicko
9.5 schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořízení odpočívadel se z.s.p.o. Slavník a pověřuje starostu
podpisem
10. schvaluje stanovisko k dopisu ministra obchodu a průmyslu:
1. Obec Pačejov nemá zájem pokračovat v práci v rámci Pracovní skupiny pro dialog.
2. Obec Pačejov má zájem spolupracovat s MPO na tvorbě zákona o zapojení obcí do procesu
hledání vhodné lokality pro úložiště radioaktivních odpadů.
3. Obec Pačejov nemá zájem účastnit se přípravy nového nařízení vlády, kterým se stanoví výše
odvodu a způsob placení původců radioaktivních odpadů na jaderný účet a výše příspěvku
obcím.
11. schvaluje členství Obce Pačejov v “Platformě proti hlubinnému úložišti“v souladu se statutem
této platformy

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

