
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.

18. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 18. 3. 2022

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce:
1.   schvaluje program zasedání 
2.   schvaluje návrhovou komisi ve složení:Věra Chlanová, Miloslava Hlůžková
      ověřovatele zápisu: Kateřina Buchtová, Miroslav Šimon
      zapisovatel: Pavla Šímová
3.   bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4.   bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5.
5.1 a)bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
      PSOV PK na akci „Výměna osvětlení v učebnách ZŠ Pačejov“.
      b) pověřuje administrací akce radu obce 
5.2 a)bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
      „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022 -  
      Podpora turistických stezek a venkovních cílů “ na akci  „Vybudování  naučné stezky  
      okolo Blýskoty a vodní nádrže na Prachárně“.
      b)pověřuje administrací akce radu obce 
5.3.a)bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje - 
      „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 - 
       Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy.“
      b)pověřuje administrací akce radu obce 
5.4 a)schvaluje  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje -  „
      Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022“ na akci „Kanalizace a ČOV 
      Pačejov nádraží, Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice - část Kanalizace a 
      ČOV Pačejov nádraží“. 
      b)pověřuje administrací akce radu obce 
5.5 a)schvaluje  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje -
      „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na  
      „Havarijní výměnu šoupatových uzlů vodovodu v Pačejově nádraží“. 
      b)pověřuje administrací akce radu obce 
5.6 a)bere na vědomí Rozhodnutí č. 05332011 o poskytnutí finančních prostředků ze
      Státního fondu životního prostředí ČR na akci : „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna 
      vody, Pačejov, okres Klatovy“.
      b)pověřuje administrací akce radu obce
6.   schvaluje žádost starosty obce o schválení výkonu funkce starosty obce Pačejov jako
      funkci  neuvolněnou od 1.4. 2022. Zastupitelstvo obce Pačejov v souladu s § 72 a § 84   
       odst. 2 písm. n) zákona  o obcích a s nař.vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu za výkon 
       funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32.451,00 Kč hrubého 
       měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.4. 2022

          Milan Běloch Jan Vavřička
         místostarosta                starosta


