Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodů 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.
USNESENÍ

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 22. března 2018 od 18.30 hodin
v Pačejově, v budově hasičárny č.p. 26
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání vč. doplnění bodu Zpráva o plnění rozpočtu obce za rok 2017 před
diskuzí.
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: F. Kába, M. Běloch
ověřovatele zápisu:
Z. Voska, L. Straka
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 schvaluje směnu pozemků:
a) pozemky v majetku obce – p.č. 1032/2 o výměře 546 m2, p. č. 1277 o výměře 153 m2, p. č. 1278
o výměře 297 m2, část pozemku p.č. 1025/1 o výměře cca 263 m2 – celkem 1259 m2 vše v k. ú.
Pačejov
b) pozemky v majetku Ing. Konopiského a MUDr. Konopiské – část pozemku p.č. 1025/3 o
výměře cca 1275 m2 a pozemek p. č. 1024/2 o výměře 854 m2 – celkem 2129 m2 vše v k. ú.
Pačejov
c) pověřuje starostu podpisem smlouvy
5.2 schvaluje odkoupení lesních pozemků p. č. 213/2 o výměře 1 000 m2, p. č. 681 o výměře 4 909
m2, 682 o výměře 252 m2, 754 o výměře 6 996 m2, 772 o výměře 6 420 m2 a 851/4 o výměře 10
053 m2 (celkem 23 721 m2)od p. Vlastimila Průchy, Zámecká 398, 33561 Spálené Poříčí za
celkovou cenu 450.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6. bere na vědomí informace o stavu projektování kanalizace v obci
7. bere na vědomí informace o výběrových řízeních
8. schvaluje Změnu rozpočtu Z1/2018
9. bere na vědomí informace o podaných žádostí o dotace a pověřuje radu obce administrací u
dotačních programů.vodohospodářské infrastruktury PK a pořízení dopravního automobilu.
10. schvaluje zařazení žádostí do Změny ÚP č. 1:
a) Wagon spol. s r. o. - (Ing. Petr Konopiský) – Dům pro seniory p.č. st. 74/3 v k.ú. Pačejov,
zrušení počtu lůžek v textu a zařadit do změny ÚP jako smíšené bydlení a občanská vybavenost
b) Zdeněk Laně – změna NT a NO na BI, p.č. 842,843,844, 821,822,823 v k.ú. Velešice
c) obec Pačejov – p.č. 1159/1 (Šimsa) v k.ú. Pačejov - NT změna na veřejné prostranství - park
d) Ing. Jiří Šimsa – p.č. 1147/2 a 1147/5 v k.ú. Pačejov – změna z NT a LV na smíšené bydlení a
OV, podle výsledků jednání.
2) schvaluje ukončení přijmu žádostí o změnu v ÚP obce ke dni 22. 3. 2018.
11. schvaluje plán práce Finančního výboru a plán práce Kontrolního výboru na rok 2018.
12. bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu obce za rok 2017.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

