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.

4. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 26. dubna 2019
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimon, Ladislav Hosnedl
ověřovatele zápisu:
Věra Chlanová, Božena Behenská 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 2018 sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2018 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.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 Závěrečný účet
obce Pačejov za rok 2018 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce Pačejov za rok 2018, a to bez výhrad.
c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2018 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6. a) schvaluje rozpočtové opatření
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
7. bere na vědomí žádost SŽDC o prodej části pozemku
8. schvaluje Plán obnovy vodovodů a kanalizací 2019 – 2028.
9. bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
10.
10.1 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Program stabilizace a
obnovy venkova PK 2019 na akci Obnova dopravního hřiště v mateřské škole“ ve výši
480.000,- Kč.
10.2 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Variantní studie
odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 na akci „Variantní studie zásobování
pitnou vodou obce Pačejov“ ve výši 25.000,- Kč
10.3 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK Záchrana a obnova staveb
drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2019 na obnovu křížku na pozemku
p. č. 1194/7 v k. ú. Pačejov ve výši 30.000,- Kč.
10.4 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na akci „Výměna
nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ ve výši 559.000,- Kč
10.5 bere na vědomí výsledky výběrových řízení na akce „Pořízení decentrální vzduchotechniky
do ZŠ v obci Pačejov“, „Obnova dopravního hřiště v Mateřské škole“ a „Pačejov, úprava
hřbitova – oprava chodníků“
11. bere na vědomí zprávu Finančního výboru
Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

