
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.

19. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 15. prosince 2017

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Tomáš Cihlář, František Kába
    ověřovatele zápisu: Božena Behenská, Věra Chlanová zapisovatel: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období a o plnění volebního programu
5. a) schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2018 jako schodkový, tj.
    příjmy 14.122.000,00 Kč
    výdaje 19.284.440,00 Kč 
    saldo 5.162.440,00 (dle přílohy) kryto přebytky z minulých let
b) zmocňuje Radu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření z důvodů:
    - přijetí dotací a darů
    - placení daní, poplatků a sankcí
    - ostatní změny v rozsahu do 250 tis. Kč v jednotlivém případě
c) zmocňuje starostu obce Pačejov:
    - k čerpání neinvestiční rezervy v rozpočtu - „úspora z mezd“ v celém rozsahu
    - ostatní změny v rozsahu do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
6. schvaluje členy školské rady Ing. Jana Vavřičku a Mgr. Tomáše Cihláře
7. bere na vědomí zprávu Finančního a Kontrolního výboru a plány kontrol na rok 2018 
8. bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
9.
9.1 schvaluje prodej pozemku p. č. st. 16/2 o výměře 198 m2 v k. ú. Velešice u Pačejova p........
      …..................................... za cenu 100,- / m2.
9.2 schvaluje odkoupení lesního pozemku p. č. 1001 o výměře 3 021 m2 v k. ú. Pačejov ve
      vlastnictví p. ….............................................., p. …............................. p. …........................
      a p. …....................................... za cenu 45.000,- Kč
9.3  schvaluje odkoupení pozemku p. č. st. 67 včetně na něm stojící budovy, pozemku p. č. 1164/26
       o výměře 393 m2 a pozemku p. č. 1164/27 o výměře 218 m2 vše v k. ú. Pačejov od a. s. České
       dráhy, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 za cenu 630.000,- Kč
10. bere na vědomí Smlouvu o  spolupráci a úpravě některých vzájemných vztahů, podepsanou s
      Obcí Olšany, která řeší částečné podílení Obce Olšany na naplňování Fondu obnovy vodovodu
11. stanovuje výši měsíční odměny za funkci starosty obce jako neuvolněného člena zastupitelstva
      ve výši. 27.571,00 v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. od 1. 1. 2018.
12. bere na vědomí podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj na opravu místní
      komunikace v Pačejově vsi na pozemcích p. č. 1221/36, 1231/11, 1227/4 a 1227/1 k.ú. Pačejov



13. schvaluje doplnění změny č. 1 Územního plánu obce Pačejov:
      a) pozemek 92/53 k. ú. Pačejov – stavba ČOV
      b) pozemky p. č. 620/2, 620/14 a 819 k. ú. Pačejov – zóna pro lehkou průmyslovou výrobu
      c) pozemek p. č. 647/2 k. ú. Pačejov – zóna pro sport
      d) pozemky p. č. 902/6 a 902/7 k. ú. Pačejov – odstavná plocha
      e) úpravy znění textu v některých částech textové přílohy
14. bere na vědomí rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na
      rok 2019 a 2020

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta        starosta


