
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.

5. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 27. června 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 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského
        obvodu základní školy
    b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
        1/2001,  o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí
    c) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
        1/2002, o udržování veřejného pořádku.
6. schvaluje schvaluje cenu vodného 37.00 Kč / m3 včetně DPH, a to od 1. 1. 2020
7. a) schvaluje přistoupení obce Pačejov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a §
        84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
        Stanov Sdružení místních samospráv ČR
    b) ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zadání spolu s tímto usnesením na    
        adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
8.
8.1 schvaluje  přijetí finančního příspěvku podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění
      pozdějších předpisů,  na stavbu „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“ pro rok 2019
       ve výši 2 672 833,- Kč a pro rok 2020 ve výši 4 009 250,- Kč, v celkové výši 6 682 083,- Kč.
8.2 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora vítězů
      soutěže vesnice roku na stavbu „Pačejov, úprava hřbitova-oprava chodníků“ ve výši
      600 000,- Kč
9. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 6
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO 
10. a) revokuje usnesení č. 6.b) a 6.c) ze dne 14.12.2018
      b) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění   
        pozdějších předpisů, kompetenci pro radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových       
       opatření v následujícím rozsahu:
       1. Změny bez omezení výše:

a) rozpočtové opatření účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, a to do 
příjmů i  do výdajů.  Vyšší  částky ve výdajích (spolufinancování  obce)  lze zapojit  jen v  
případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod nebo když včasné provedení úhrady je 
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z nesprávné 
úhrady



c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,  
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován

       2. Přesun rozpočtových prostředků mezi závaznými ukazateli „řádky“ schváleného rozpočtu v
            maximální výši 500.000,00 Kč bez dopadu na jejich celkový objem.
       3. Navýšení závazného ukazatele rozpočtových výdajů, pokud bude zajištěno jejich krytí
           rozpočtovými příjmy nebo uspořenými finančními prostředky minulých let v maximální
           výši 500.000,00 Kč v období mezi dvěma zasedáními zastupitelstva
       4. Rada obce dává rozpočtová opatření na vědomí zastupitelstva
11. schvaluje Smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby „Vodní nádrž Velešice“  mezi
      Obcí Pačejov a p. …........................................

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


