
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.

6. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 27. září 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. Štěpániková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, Požární řád obce Pačejov
6.
6.1 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 823/2, který byl oddělen GP 153-72/2019 z pozemku p. č.
      823 v k. ú. Velešice u Pačejova ve vlastnictví p. …............................................................... za  
      cenu 20,00 / m2 a pověruje starostu podpisem příslušné smlouvy
6.2 schvaluje odkoupení lesních pozemků p. č. 95 o výměře 9 635 m2, p. č. 99 o výměře 4 488 m2,
      p. č. 690 o výměře 9 477 m2 a p. č. 712 o výměře 6 374 m2 vše v k. ú. Velešice u Pačejova od 
     vlastníků p. …....................................................................................................................., za cenu
     4,00 Kč / m2  a pověruje starostu podpisem  příslušné smlouvy
6. schvaluje zakoupení komunální techniky pro údržbu veřejných prostranství od firmy Šálek s.r.o.,
    Prostějov za cenu 844.975,- Kč bez DPH
7. schvaluje zadání Změny č. 2 Územního plánu obce ve zkráceném řízení
8. a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Integrovaný
     regionální operační program na stavbu „ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace dílen“ ve výši
    1.898 295,70 Kč.
    b) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce
9. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 10
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO 
10. schvaluje společnou verzi připomínek obcí a spolků sdružených v „Platformě proti hlubinnému
      úložišti, obce a občané hájí svá práva“ k návrhu věcného záměru zákona o zapojení dotčených
      obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu 
      v podzemních prostorách a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů. Doplňuje 
      však tuto verzi o dva požadavky: 
     1. Žádáme právo veta pro jednotlivé obce, aby mohly budování úložiště na svém správním
         území odmítnout,
     2. Žádáme, aby byl celý proces výběru úložiště a hlavně zužování počtu lokalit pozastaven do
        doby, než bude uváděný zákon schválen v zákonodárném procesu. 
    3. Souhlasíme, aby lokalitu Březový potok v Poradním panelu expertů zastupoval geolog
        Mgr. Matěj Machek, Ph.D.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta


