
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.

17. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 17. prosince 2021

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: František Kába, Ladislav Hosnedl zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.1 schvaluje rozpočet obce Pačejov na rok 2022 jako schodkový, tj. příjmy 52.987.000,00 Kč,
    výdaje 80.256.246,72 Kč, saldo ve výši -27.269.246,72 Kč je kryto schváleným přijatým úvěrem
    ve výši 15.000.000,00 Kč naspořenými finančními prostředky z minulých let.
5.2 a) schvaluje rozpočtové opatření č. 9
      b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
6. a) schvaluje plán práce finančního výboru
    b) bere na vědomí zprávu finančního výboru
7. a) schvaluje plán práce kontrolního výboru
    b) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
8. bere na vědomí informace o změnách týkajících se kalkulací vodného a stočného
9.
9.1 schvaluje odkoupení části pozemku p. č. 1164/31  – jiná plocha, ostatní plocha, o výměře
     317   m2 v k. ú. Pačejov, od vlastníka České dráhy, a. s., nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha,  
     za celkovou cenu 19.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
9.2 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1248/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře
      102 m2, v k. ú. Pačejov, od vlastníka Lesy ČR, Přemyslova 1106/19,  Hradec Králové, za 
      celkovou cenu 17.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
9.3 schvaluje odkoupení pozemku p. č. pozemku p. č. 716/2 – lesní pozemek, o výměře
      2093 m2 a pozemku p. č. 717 – lesní pozemek, o výměře 180 m2, , v k. ú. Pačejov, od    
      vlastníka pana …........................................., za celkovou cenu 5.682,50 Kč a pověřuje  
      starostu podpisem příslušné smlouvy.
9.4 schvaluje odkoupení pozemku p. č. pozemku p. č.  885 – ostatní plocha, neplodná půda,
      o výměře 153 m2 v k. ú. Velešice u Pačejova, od vlastníka paní …......................................, 
      za celkovou cenu 1.530,- Kč a pověřuje starostu podpisem
      příslušné smlouvy.
10. vydává v samostatné působnosti Územní plán obce - změnu č. 1  dle § 6 odst. 5 písm. c)
      stavebního zákona č. 183/2006 Sb

Milan Běloch Jan Vavřička
místostarosta                starosta


