
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. 

2. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 16. 12. 2022

USNESENÍ

 
 Zastupitelstvo obce:
  1.    schvaluje program zasedání 
  2.    schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová 
         ověřovatele zápisu: Josef Vítek, Božena Behenská    zapisovatel: Pavla Šímová 
  3.    bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
  4.    bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
  5.    schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2023 jako schodkový, tj. Příjmy 46.312.973,00 Kč,
         výdaje 65.487.511,06 Kč, saldo ve výši -19.174.538,06 Kč je kryto schváleným přijatým  
         úvěrem ve výši 15.000.000,00 Kč naspořenými finančními prostředky z minulých let
  6.    a) bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2022
         b) schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2023
  7.    a) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2022
         b) schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2023
  8.   schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Pačejov o místním poplatku za obecní systém
         odpadového hospodářství. Sazba poplatku činí 850,00 Kč. Tato vyhláška nabývá účinnosti
         dnem 1.1. 2023
  9.   schvaluje  Plán rozvoje obce na léta 2023 -2028
10.   a) schvaluje Smlouvu č. 05332011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
        prostředí České republiky na akci „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“. Výše podpory  
        formou dotace je 3 000 000,00 Kč
        b) pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy č. 05332011 o poskytnutí podpory ze Státního
        fondu životního prostředí České republiky na akci  „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“.
11.   a) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce 
        b) schvaluje rozpočtové opatření č. 7
12.   schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Pačejov, okres Klatovy,
        příspěvkové organizace a Mateřské školy Pačejov, okres Klatovy, příspěvkové organizace
13.   a) schvaluje cenu vodného ve výši 40,- Kč vč. DPH/m3 pro rok 2023
        b)schvaluje cenu stočného ve výši 44,- Kč bez DPH/m3 pro rok 2023  
14.   schvaluje odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva je
        stanovena odměna ve výši 35.696,00 Kč měsíčně

Bc. Radek Junger Ing. Jan Vavřička
    místostarosta       starosta


