
2. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 14. prosince 2018

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimon, Miloslava Hlůžková
    ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Zdeněk Chaluš zapisovatel: Alena 
Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. bere na vědomí zprávu o plnění volebního programu za rok 2018
6. a) schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2019 jako schodkový,
        příjmy 14.828.300,00 Kč a
        výdaje 18.589.191,46 Kč,
        saldo     3.760.891,46 Kč (dle přílohy) kryto naspořenými finančními prostředky minulých let
    b) zmocňuje Radu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření z důvodů: -  přijetí dotací a  
        darů - z důvodů placení daní, poplatků a sankcí
        - ostatní změny v rozsahu do 250 tis. Kč v jednotlivém případě
    c) zmocňuje starostu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření:
        - v rozsahu do 50 tis. Kč v jednotlivém případě-  k provádění rozpočtových opatření povinných
        (§ 16 odst.2 zák. č. 250/2000 Sb.) - finanční     vztahy k jinému rozpočtu (bez určení
        konkrétní výše)
7. a) schvaluje změnu rozpočtu č. Z 4/2018  
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
8. volí členem Kontrolního výboru pana Romana Hoška
9. schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019
10. schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2019
11.
11.1 souhlasí s  přijetím dotace  z dotačního programu Plzeňského kraje Odstraňování
       havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK na akci „Nutné odbahnění vodní nádrže Pačejov“
       ve výši 250.000,- Kč.
11.2 schvaluje přijetí dotace z  Operačního programu životního prostředí na akci „Pořízení
        decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ ve výši 597 982,- Kč.
12.
12.1 schvaluje postup rady obce ve věci vyhlášení výběrového řízení na akci „Nutné odbahnění
        vodní nádrže Pačejov“ a souhlasí s výsledkem výběrového řízení
12.2 schvaluje, aby provedení úkonů spojených s výběrovým řízením a administrací akce „Pořízení
        decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ zajistila Tendra Mělník, s.r.o.
12.3 schvaluje, aby provedení úkonů spojených s uzavřeným výběrovým řízením na akci „Vodní
        nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“zajistila agentura Vše pro venkov a pověřuje radu obce
        k provedení úkonů spojených administrací akce
13. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta         starosta


