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.

16. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 17. března 2017
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Chaluš, Ondřej Hromádka
ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Ing. Jana Cihlářová, zapisovatel: Mgr. Tomáš Cihlář
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5.1. bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu PSOV Plzeňského kraje na
opravu budovy bývalé školy ve Strážovicích a administrací a řízením akce pověřuje radu obce.
5.2. schvaluje podání žádosti z dotačního programu Plzeňského kraje na podporu jednotek SDH, a
to na opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu a na věcné vybavení a podání
žádosti z dotačního programu Hasičského záchranného sboru ČR na zakoupení dopravního
automobilu. Administrací žádosti a řízením pověřuje radu obce
5.3. schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2017
Plzeňského kraje na akci Pačejov nádraží, úpravy vodovodu a administrací a řízením akce pověřuje
radu obce.
6. bere na vědomí zprávu starosty o stavu v projektování kanalizace v částech obce a souhlasí s
pozastavením projektování v části Pačejov, Velešice a Týřovice z důvodu nemožnosti učinit dohody
o trase kanalizace se dvěma vlastníky pozemků.
7. schvaluje Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy
Pačejov s obcemi Olšany, Nehodív a Kvášňovice a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
8. schvaluje Změnu rozpočtu Z 1/2017 a bere na vědomí informaci o změnách rozpočtu od
posledního zasedání.
9.
9.1 schvaluje směnu části pozemku p. č. 1231/9 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Pačejov ve vlastnictví
Obce Pačejov za pozemek p. č. 1188/13 o výměře 42 m2 v k. ú. Pačejov ve vlastnictví
p. …................................... a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy
9.2 schvaluje prodej pozemků st. č. 74/1 o výměře 434 m2, st. č. 75/2 o výměře 213 m2, st č. 81/2
o výměře 110 m2, 82/3 o výměře 76 m2, st. č. 83/2 o výměře 3 m2, st. č. 84/2 o výměře 649 m2, p.
č. 666/3 o výměře 4 414 m2, p. č. 666/4 o výměře 1665 m2 vše v k. ú. Strážovice u Pačejova firmě
Priorit Strážovice za cenu 800 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy
9.3 schvaluje odkoupení pozemků p. č. 888/10 – trvalý travní porost o výměře 887 m2, p. č. 923/1
– orná půda o výměře 909 m2, p. č. 1194/29 – ostatní plocha o výměře 124 m2 a p. č. 1263/1 –
vodní plocha o výměře 163 m2 vše v k. ú. Pačejov od p........................................................
za cenu 20,- Kč / m2 a pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy
9.4 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1231/29 o výměře 106 m2 odděleného z pozemku p. č.
1231/18 v k. ú. Pačejov, vlastník Západočeské konzumní družstvo Sušice za cenu.60,- Kč / m2 a
pověřuje starostu podpisem příslušné kupní smlouvy

9.5 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu „Pačejov, KT, pan Mrázek – přípojka NN“ a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy
10.
10.1 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Hřiště pro volnočasové aktivity v obci
Pačejov“
10.2 bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Výměna zdroje v objektu Mateřské
školy v obci Pačejov“
11. bere na vědomí dopis p................. k hasičárně Velešice a přijalo závěr v této fázi do celé
záležitosti jako obec nevstupovat.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

