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.

18. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 22. září 2017
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: T. Cihlář, R. Junger
ověřovatele zápisu:
M. Běloch, L. Straka
zapisovatelka: A. Štěpáníková
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 poskytnutí dotace od Hasičského záchranného sboru na nákup dopravního
automobilu pro JSDHO Pačejov JPO III ve výši 450 000,- Kč
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s vyhlášením výběrového řízení a
administrací akce
5.2 a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Odstraňování havarijních
stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2017 ve výši 250.000,- Kč.
b) pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s administrací akce
6.
6.1 schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Mateřské školy
Pačejov s obcí Myslív a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
6.2 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví část školského obvodu
mateřské školy zřízené obcí.
7. a) schvaluje Změnu rozpočtu Z 3/2017
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
8.1 schvaluje směnu pozemků:
a) geometrickým plánem nově odděleného pozemku p. č. 724/4 PK o výměře 1 655 m2 v k. ú.
Pačejov, která je oddělen z pozemku p. č. 724/1 PK – lesní pozemek, ve vlastnictví obce Pačejov
b) pozemků ve vlastnictví p. …......................
- GP nově odděleného pozemku p. č. 553/3 o výměře 275 m2 (odděleného z ppč. 553 – ostatní
plocha neplodná půda)
- GP nově odděleného pozemku p. č. 554/2 o výměře 736 m2 (odděleného z ppč. 554 – vodní
plocha)
- GP nově odděleného pozemku p. č. 560/15 o výměře 645 m2 (odděleného z ppč. 560/1 – orná
půda) vše v k. ú. Pačejov
8.2 schvaluje prodej pozemku p. č. 593/5 - zahrada o výměře 264 m2 v k. ú. Pačejov ve vlastnictví
Obce Pačejov p. …............................. za cenu 20,00 Kč / m2
8.3 schvaluje nákup pozemku p. č. 908/3 – orná půda o výměře 2 433 m2 od p. …...................
…................................ za cenu 20,00 Kč / m2
8.4 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0003458/01 na akci
„MV021 Pačejov, Velešice u Pačejova IE-12-0003458“ za jednorázovou úhradu ve výši
100 260,- Kč bez DPH

9. schvaluje Stanovy Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko
10. a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2016
zpracovanou auditorskou společností ADU.CZ s.r.o.
b) bere na vědomí, že starosta obce přijal opatření k odstranění nedostatků uvedených
v Příloze B Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2016

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

