
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.

12. Usnesení

                                    ze  zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 28. 6. 2012 
ZO schvaluje:

1) Program jednání
2) Návrhovou komisi: J. Ležáková, J. Štěpáník 
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: R. Štěpánová, S. Klečka, A. Štěpáníková
4) Změnu rozpočtu č. 3/2012

5) Závěrečný účet  obce 2011
 
5.1
Zastupitelstvo obce Pačejov projednalo závěrečný účet obce Pačejov za rok 2011 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2011 a uzavřelo jeho projednání dle § 17 
odst. 7 písm. a) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyjádřením 
souhlasu bez výhrad.
5.2
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012  provede společnost ADU.CZ Ing. Pacáková

6) Hospodaření ZŠ a MŠ 2011
6.1.
ZO Pačejov souhlasí s převedením zisku ZŠ Pačejov z doplňkové činnosti ( hospodářské činnosti) 
ve výši 1742,30 Kč do hlavní činnosti základní školy
6.2.
ZO Pačejov souhlasí s tím, že celkovou konečnou ztrátu  ve výši  15905,16 Kč uhradí z prostředků 
od zřizovatele – navýšením příspěvku na rok  2012 ve výši ztráty tj. 15905,16 Kč, 

6.3.
ZO Pačejov souhlasí   s převedením zisku MŠ Pačejov z doplňkové činnosti ( hospodářské činnosti) 
ve výši 4501,85 Kč do hlavní činnosti  mateřské školy
6.4.
ZO Pačejov souhlasí s převedením celkové části 3431,67 Kč ( zisk z hospodářské činnosti a ztráta z  
hlavní činnosti) do fondu rezerv MŠ Pačejov (příspěvkové organizace).

7) Výjimku z počtu žáků ZŠ na š.r. 2012/2013

8) Převod pozemku – darovací smlouvou ppč. parc.č. 137/3 -  234 m2 – zahrada v k.ú. Týřovice u 
Pačejova, od p. ...............

9) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí – inženýrské sítě 
S doplnění článku článku IV. : dotčené pozemky budou po stavbě uvedeny do původního stavu. 

10)  Příspěvky  organizacím na  činnost:  TJ  Sokol  10  tis.Kč,  AMK  Pačejov,  Junák,  ČSV,  SDH 
Pačejov, OS pro obnovu památek po  2000,- Kč.

Ing. Jana Cihlářová Ing. Vladimír Smolík
místostarostka starosta


