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.

22. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 20. září 2018
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. T. Cihlář, M. Běloch
ověřovatele zápisu:
L. Straka, 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. schvaluje zrušení Jednotek požární ochrany V ve Strážovicích a Velešicích
6. schvaluje Strategický plán rozvoje tělovýchovy a sportu v Pačejově do roku 2023.
7. nesouhlasí s ukončením činnosti pobočky České pošty v Pačejově nádraží a pověřuje starostu
obce k dalšímu jednání s Českou poštou.
8. bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
9.
9.1 schvaluje směnu pozemků:
a) v majetku obce – p. č. 2666 – zahrada o výměře 198 m2, 2667 zahrada o výměře 288 m2 a
2671/5 – trvalý travní porost o výměře 286 m2 vše v k. ú. Strážovice u Pačejova
b) v majetku p. p..................................a p.........................................
- p. č. 2613 – lesní pozemek o výměře 4999 m2, p. č. 2615 – lesní pozemek o výměře
342 m2 a p. č. 2552 – lesní pozemek o výměře 2507 m2 vše v k. ú. Strážovice u Pačejova s
finančním doplatkem ze strany žadatelů ve výši 21 826,- Kč a pověřuje starostu obce
podpisem příslušné smlouvy.
9.2 schvaluje odkoupení lesních pozemků p. č. 997 o výměře 5 057 m2, p. č. 1005 o výměře
4 968 m2 a 1009 o výměře 2 068 m2 od p. …..............................................
za celkovou cenu 110 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
9.3 schvaluje úplatný převod pozemku p. č. 6 v k. ú. Týřovice u Pačejova od Státního
pozemkového úřadu a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
9.4 schvaluje navýšení fondu obnovy majetku na 2 000 000,- Kč
10. schvaluje Stanovy DSO Horažďovicko
11. schvaluje přijetí dotace pro Základní školu Pačejov na Modernizaci vybavení pro výuku
elektrotechniky v grantovém řízení Podpora regionů ve výši 102.090,- Kč od Nadace ČEZ.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

