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.

5. Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 14.4.2011
ZO Schvaluje:
1) Program zasedání
2) Návrhovou komisi: p. Jan Štěpáník, Jana Vorlíčková
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: p. Miloslava Hlůžková, Radka Štěpánová, A. Štěpáníková
4) Změnu rozpočtu 2/2011
5) Převody pozemků
5.1. směnu pozemků
1) z majetku obce LV č. 1: z pozemku parc.č. 1142/1 ( orná) byl oddělen díl „c“ o výměře
21 m2
2) z majetku p. Kiliána – LV č. 301 : z pozemku parc.č. 1142/11 ( zahrada) byl oddělen díl
„b“ o výměře 10 m2
6) Pronájmy
6.1.
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 31/1 ostatní plocha neplodná půda (celková výměra
9111 m2) o výměře cca 90 m2 v k.ú. Velešice u Pačejova p. Krlišovi. Pozemek je oplocen.
Cena 5,- Kč/m2/rok
6.2.
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 32/1 ostatní plocha ostatní komunikace (celková výměra
4870 m2) o výměře cca 178 m2 v k.ú. Velešice u Pačejova p. Ulrichovi. Pozemek je oplocen.
Cena 5,- Kč/m2/rok
6.3.
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 50/3 ostatní plocha neplodná půda (celková výměra 182
m2), pozemku parc.č.50/2 – zahrada ( celková výměra 155 m2) , pozemku parc.č.st. 72 – zastavěná
plocha a nádvoří ( celková výměra 84 m2) v k.ú. Velešice u Pačejova p. Vopaleckému M.
Cena 8,- Kč/m2/rok
6.4.
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 32/1 ostatní plocha ostatní komunikace (celková výměra
4870 m2) o výměře cca 220 m2 v k.ú. Velešice u Pačejova p. Vopaleckému J.
Cena 5,-/m2/rok
7) Hospodaření ZŠ a MŠ, výjimku z počtu žáků ZŠ
7.1. Hospodaření ZŠ
1) souhlasí s převedením zisku z doplňkové činnosti ( hospodářské činnosti) ve výši
4.951,09 Kč do hlavní činnosti základní školy
2) souhlasí s tím, že celkovou konečnou ztrátu ve výši 83 201,90 Kč si škola ( příspěvková
organizace)
a)uhradí rozpuštěním rezervního fondu ve výši 44.271,12 Kč
b) zbytek ztráty ve výši 38.930,78 Kč uhradí v příštích letech ze zlepšeného
hospodářského výsledku
7.2.
Výjimku z počtu žáků ZŠ na školní rok 2011/2012

7.3. Hospodaření MŠ
Mateřská škola v Pačejově hospodařila ve své doplňkové činnosti ze ziskem 8.431,17 Kč a ve své
hlavní činnosti se ziskem 2.902,82 Kč.
ZO Pačejov souhlasí s převedením celkové částky 11.333,99 Kč ( zisk z hospodářské činnosti a zisk
z hlavní činnosti) do fondu rezerv MŠ Pačejov (příspěvková organizace).
8 ) Příspěvky na činnost organizací
9) Výsledky referenda v r. 2004 - ZO se bude i nadále řídit výsledky referenda
10) Dofinancování stavby bytů čp. 73 Pačejov a úvěr v maximální výši 800tis. Kč. u Komerční
banky a pověřuje starostu zajištěním úvěru.
ZO neschvaluje:
1) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/14 a části pozemku p. č. 1194/15 v k. ú. Pačejov

Ing. Jana Cihlářová
místostarostka

Ing. Vladimír Smolík
starosta

