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15. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 16. prosince 2016
USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: František Kába, Zdeněk Voska
ověřovatele zápisu: Luboše Straku, Milana Bělocha a zapisovatel: Tomáš Cihlář
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. schvaluje
1/ rozpočet Obce Pačejov na rok 2017 jako schodkový, tj.
příjmy 12.199 800,00 Kč a
výdaje 15.371 584,00 Kč , tudíž
saldo
3 171 784,00 Kč (dle přílohy) kryto přebytky minulých let
2/ zmocňuje Radu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření z důvodů: přijetí dotací a darů
- z důvodů placení daní, poplatků a sankcí - ostatní změny v rozsahu do 250 tis. Kč v jednotlivém
případě
3/ zmocňuje starostu obce Pačejov: - k čerpání neinvestiční rezervy v rozpočtu „úspora z mezd“ a to
v celém rozsahu - ostatní změny v rozsahu do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
4/ schvaluje vytvoření „Fondu obnovy majetku a rezerv Obce Pačejov“ a to k dnešnímu dni 16.
prosince 2016 a Statut tohoto fondu, který upravuje jeho tvorbu a čerpání
5/ schvaluje příděl z rozpočtu za rok 2016 obce do „Fondu obnovy majetku a rezerv Obce Pačejov“
ve výši celkem 500 000,- Kč a to 250 000,- Kč z kapitoly „vodovody“ (již schváleno v rozpočtu na
rok 2016) a 250 000,- Kč z kapitoly „lesní hospodářství“ (změna rozpočtu 2016)
6/ schvaluje rozpočtový výhled obce na léta 2018 – 2020
6.bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2017
7.bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
8.bere na vědomí zprávu Finančního výboru
9. schvaluje Změnu rozpočtu Z 2/2016
-bere na vědomí rozpočtové změny provedené v kompetenci rady a starosty.od posledního
zasedání ZO
10.
10.1 bere na vědomí podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace ve Velešicích z
dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
10.2 bere na vědomí podání žádosti o dotaci na úpravu vodní nádrže ve Strážovicích z dotačního
programu Ministerstva zemědělství
10.3.bere na vědomí podání žádosti o dotaci na interiérové vybavení Kulturního domu v Pačejověnádraží z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

