
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.

8. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 12. prosince 2019

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Radek Junger, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Zdeněk Voska, Kateřina Buchtová zapisovatel: Miloslava Hlůžková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. 
5.1 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
      přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a nakládání se stavebním
     odpadem na území obce Pačejov
5.2 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému 
      shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.3 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
5.4 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného   
      prostranství
6. a) schvaluje plán práce kontrolního výboru
    b) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
7. a) schvaluje plán práce finančního výboru
    b) bere na vědomí zprávu finančního výboru
8. schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedkyně
    kulturní komise ve výši 1.500,- měsíčně
9. schvaluje Studii zásobování pitnou vodou obce Pačejov, jedná se o zvolenou variantu propojení
     vodovodů v jednotlivých místních částech a vytvoření skupinového vodovodu, vybudování
     centrálního vodojemu s úpravnou vody a vybudování posilovacích vodovodních vrtů s
     napojením na centrální vodojem
10. schvaluje
      a) rozpočet Obce Pačejov na rok 2020 jako schodkový, tj.
      Příjmy 19.938.750,00 Kč
      Výdaje 23.070.520,00 Kč
      saldo 3.131.770,00 Kč je kryto naspořenými finančními prostředky minulých let
      b) střednědobý výhled rozpočtu Obce Pačejov na roky 2021 - 2023
11. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
      na rok 2021 a 2022.
12. schvaluje odkoupení pozemku p. č. 864/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 143
      m2 v k.ú.  Pačejov od vlastníka p. ......................................................, za cenu 40,- Kč / m2
      a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
13.
13.1
a) souhlasí   s podáním žádosti o dotaci Základní školou z Národního programu životní prostředí, 
    výzva č. 7, „Přírodní zahrady“ na realizaci přírodní zahrady u Základní školy Pačejov 
b) pověřuje administrací dotace  Domoza projekt s.r.o.
        



13.2
a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu IROP a MAS Pošumaví na modernizaci učebny 
    přírodních věd a informatiky v Základní škole Pačejov
b) pověřuje radu obce administrací dotace
13.3 bere na vědomí  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury „Přechod
        na nový knihovní systém KOHA“  pro Místní knihovnu Pačejov

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
Místostarosta starosta


