
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.

15. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 11. června 2021

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová
    ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Radek Junger   zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 86069 ze dne 28. 5. 2001
6.
6.1 a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2020 sestavenou k 
rozvahovému    dni 31.12.2020 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
   b) projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst.  7 Závěrečný účet obce
Pačejov za rok 2020 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
Pačejov za rok 2020, a to bez výhrad.
    c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2020 provedl Krajský úřad 
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6.2 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2031
7.
7.1 schvaluje směnu části pozemku p. č. 398 – vodní plocha o výměře 166 m2 v k. ú. Strážovice u 
Pačejova ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 195 – trvalý travní porost o výměře 166 m2 v k. 
ú. Strážovice u Pačejova ve vlastnictví p..................................
7.2 souhlasí s návrhem na směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem a pověřuje starostu 
obce k dalšímu jednání se Státním pozemkovým úřadem.
8. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
9. schvaluje Smlouvu do dílo se zhotovitelem stavby „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a 
Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice a prodloužení vodovodního řadu „3“ firmou PORR 
a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10.
10.
10.1 bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko
10.2 schvaluje zapojení obce Pačejov v Paktu starostů a primátorů, pověřuje starostu podpisem 
formuláře o přistoupení a DSO Horažďovicko v zastupování v rámci obcí DSO Horažďovicko.
10.3 pověřuje DSO Horažďovicko zastupováním při připravě společného výběrového řízení obcí 
DSO na likvidaci komunálního odpadu a jeho tříděných složek
11. volí členy školské rady Ing. Jana Vavřičku a Bc. Radka Jungera
12. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
Mateřské školy Pačejov s obcemi Kovčín, Maňovice a pověřuje starostu podpisem.
13. odmítá nominaci zástupce do Lokální pracovní skupiny za stanovených podmínek

Milan Běloch Jan Vavřička
místostarosta                starosta


