
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.

21. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 21. června 2018

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. T. Cihlář, M. Běloch
    ověřovatele zápisu: V. Chlanová, Z. Voska zapisovatel: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2017 sestavenou k
        rozvahovému dni 31.12.2017 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích
        (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
        O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
    b) projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č.   
         obce Pačejov za rok 2017 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním 
         hospodařením obce Pačejov za rok 2017, a to bez výhrad.
     c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2017 provedl Krajský úřad
         Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
6.
6.1 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro jednotky
       SDH obcí“ na pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Pačejov „Pačejov – Dopravní
       automobil“ ve výši 450.000,- Kč. Obec má zajištěny vlastní zdroje k dofinancování.
6.2 Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení
       666/18 poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na nákup nového
       dopravního automobilu“. Zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje přijetí finanční dotace z    
       rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Pačejov ve výši 300.000,- Kč
6.3  schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK 2018  na akci
       „Oprava místní komunikace ke kostelu“ ve výši 270.000,- Kč.
6.4 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro místní
       rozvoje na akci „Obnova místní komunikace Pačejov p. č. 1231/11,1221/36, 1227/4, 1227/1“   
       ve výši 241.661,00. 
6.5 schvaluje přijetí dotace z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018
      Plzeňského kraje na akci „Pačejov nádraží, úpravy vodovodu“ ve výši 1.112.000,- Kč
6.6 bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci „Kanalizace a ČOV – Pačejov Nádraží –
       projektová dokumentace pro stavební povolení z  Dotačního programu vodohospodářské
       infrastruktury 2018 Plzeňského kraje.
6.6 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z  Operačního programu životního prostředí na větrání
      a rekuperaci v učebnách nad školní jídelnou
7. stanovuje pro následující volební období počet zastupitelů 15
8. a) schvaluje změnu rozpočtu č. Z 2/2018
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
9. schvaluje prodej části pozemku p. č. 2711/4 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Strážovice u Pačejova p.
…........................, za cenu  20,- Kč / m2 a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
10. a) bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko
      b) bere na vědomí doplnění Stanov DSO Horažďovicko
11. schvaluje zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Pačejov

Mgr. Tomáš Cihlář Ing. Jan Vavřička
místostarosta        starosta


