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. Usnesení
ze zasedání zastupitelstva Obce Pačejov ze dne 16. 12. 2010
ZO schvaluje:
1) Program jednání
2) Návrhovou komisi : p. Tereza Jandová, Jana Vorlíčková
2) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: p. M. Hlůžková, J. Stichenwirthová, A. Štěpáníková
3) Změnu rozpočtu č. 5/2010
4) Rozpočet na rok 2011
5) Odměny pro místostarostku, členy zastupitelstva, předsedy výborů, členy výborů
6) Převody pozemků
6.1) prodej pozemku st. 84/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 159 m2 a pozemku ppč.
65/1 (zahrada) o výměře 214 m2 v k. ú. Pačejov p. …................... Cena 25,- Kč / m2.
6.2) směnu pozemků:
a) část pozemku pč. 644/1 o výměře cca 295 m2 (trvalý travní porost o celkové výměře
5154 m) k. ú. Velešice ve vlastnictví p. ….................
b) pozemku 104/2 o výměře 265 m2 (vodní nádrž umělá – vodní plocha) k. ú. Pačejov,
ve vlastnictví obce Pačejov.
6.3) záměr směny pozemků:
a) pozemku pč. 1026 KN (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 103 m2 v k. ú.
Pačejov a pozemku pč. 886/67 (orná půda) o výměře 3 m2 v k. ú. Pačejov ve
vlastnictví ….....................
b) pozemku st. č. 74/1 o výměře 142 m2 k. ú. Pačejov ve vlastnictví obce Pačejov.
6.4) záměr prodeje části pozemku p.č. 846/2 ( trvalý travní porost ) o výměře cca 274 m2
k.ú. Strážovice p. …..................................... Cena 25,- m2.
7) Jednací řád ZO Pačejov
8) OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
9) Ceny hrobových míst:
jednohrob
400,- Kč / 10 let
dvouhrob
800,- Kč / 10 let
čtyřhrob
1 000,- Kč / 10 let
kolumbárium 400,- Kč / 10 let
ZO pověřuje:
1) starostu k provádění rozpočtových změn, které by se vyskytly ode dne zasedání ZO dne 16. 12.
2010 do konce kalendářního roku 2010 ve prospěch položky Základní škola.
ZO odkládá:
1) projednání dopisu MUDr. Pavezové na příští zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Vladimír Smolík
starosta

