17. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 23. června 2017
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Z. Voska, O. Hromádka
ověřovatele zápisu:
V. Chlanová, M. Běloch
zapisovatel: T. Cihlář
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5. 1 a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Odstraňování havarijních
stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017 na výměnu oken v kulturním domě.
b) pověřuje administrací dotace Radu obce Pačejov
5.2 schvaluje schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství Podpora
opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na „Stavební úpravy vodní
nádrže Strážovice, par. č. 37, k. ú. Strážovice“ ve výši 1 587 164,- Kč
5.3 a) bere na vědomí oznámení MMR o registraci akce „Obec Pačejov, obnova MK Velešice“
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s výběrovým řízením a s administrací akce
5.4 a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje na podporu jednotek SDH
na opravu cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu ve výši 700.000,- Kč
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s výběrovým řízením a s administrací akce
6. schvaluje cenu vodného 34,50 včetně DPH od 1. 1. 2018
7.
7.1 schvaluje Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy
Pačejov s obcemi Kovčín a Maňovice a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
7.2 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část školského obvodu
mateřské školy zřízené obcí.
8. schvaluje Změnu rozpočtu Z 2/2017
9.
9.1 schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1187 a pozemku p. č. 1188/2 v k. ú. Pačejov od s. p.
Lesy ČR do vlastnictví Obce Pačejov
9.2 schvaluje: a) revokaci usnesení 8. zasedání ZO ze dne 5. 11. 2003, bod č. 6
b) revokaci usnesení 12. zasedání ZO ze dne 19. 6. 2008, bod č. 8.a)
c) revokaci usnesení 11. zasedání ZO ze dne 5. 4. 2012
10. bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy vodní nádrže Strážovice,
par. č. 37, k. ú. Strážovice“

11. a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2016 sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2016 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
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 2016 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce Pačejov za rok 2016, a to bez výhrad

c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2016 provedla auditorská
společnost ADU.CZ ve dnech 19.10.2016 a 21.3.2017. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Pačejov za rok 2016 není k termínu konání zasedání ZO k dispozici.
d) ukládá starostovi jako opatření k bodu c) odstoupení od smlouvy s auditorskou společností
ADU.CZ a zajištění provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Krajským úřadem
Plzeňského kraje.
12. schvaluje odměny zastupitelům od 1. 7. 2017:
a) starosta, místostarosta a člen zastupitelstva – navýšení o 10 %
b) člen rady a předseda výboru odměnu ve výši 1 200,- Kč

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

