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.

9. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 16. prosince 2015
USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Z. Chaluš. O. Hromádka
ověřovatele zápisu: J. Cihlářová, M. Běloch
zapisovatelku: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení zastupitelstva obce
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. bere na vědomí zprávu o plnění volebního programu v prvním roce
6. schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2016 jako vyrovnaný, tj.
příjmy 11.658.000,00 Kč
výdaje 11.658.000,00 Kč (dle přílohy)
7. zmocňuje Radu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření z důvodů:
- přijetí dotací a darů
- z důvodů placení daní, poplatků a sankcí
- ostatní změny v rozsahu do 250 tis. Kč v jednotlivém případě
8. zmocňuje starostu obce Pačejov:
- k čerpání neinvestiční rezervy v rozpočtu - „úspora z mezd“ a to v celém rozsahu
- ostatní změny v rozsahu do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
9. schvaluje změnu rozpočtu č. Z 5/2015
10. souhlasí s doplněním změny územního plánu obce Pačejov o pozemek p. č. 1163/1 – zahrada v
k. ú. Pačejov a o pozemek p. č. 886/65 v k. ú.
Pačejov
11. schvaluje koupi pozemku p. č. 1267 - jiná plocha, ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú.
Pačejov od …................. za cenu 25,- Kč / m2
12. neschvaluje zrušení průjezdu od kulturního domu do stavebnin
13. schvaluje podání žádosti o dotaci na
a) rekonstrukci místních komunikací
b) výstavbu hřiště pro volnočasové aktivity
a pověřuje radu obce administrací žádostí
14. schvaluje přijetí finančního příspěvku od Plzeňského kraje z programu Podpora hospodaření v
lesích ve výši 223.200,- Kč

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

