
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. Usnesení
                                    ze  zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 27. 6. 2013

ZO schvaluje:
1) Program jednání
2) Návrhovou komisi: Mil. Hlůžková, Jana Ležáková
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku:  Štěpánová Radka, Jiř. Stichenwirtová, A. Štěpáníková
4)
4.1.
Zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje závěrečný účet obce Pačejov za rok 2012 včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2012 zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. 
Malenice a uzavřelo jeho projednání dle § 17 odst. 7 písm. a) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, vyjádřením souhlasu bez výhrad.

Zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2012 
sestavenou ke dni 31.12.2012 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
4.2.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013  provede společnost ADU.CZ Ing. Pacáková
5)
5.1. Směnu pozemků: 
        a) p. č. 1217/1 neplodná půda o výměře 60m2 a p. č. 104/2 vodní plocha vodní nádrž umělá o 

výměře 265 m2 v k. ú. Pačejov ve vlastnictví Obce Pačejov.
       b) p. č. 845 ostatní plocha neplodná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Velešice ve vlastnictví p. 

Laně.
5.2. Záměr prodeje pozemku parc.č. 55/25-trvalý travní porost o výměře 5m2 v k.ú. Týřovice u 
Pačejova , obec Pačejov, okr. Klatovy p. ….... Cena 25 Kč/m2. 
6)
6.1.  Záměr  prodeje  budovy  čp.  6  v  -  stavba  občanského  vybavení  na  pozemku  parc.č.st.  18, 
pozemku parc.č.st. 18 – zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 209 m2, pozemku parc.č. 58/2 – 
manipulační plocha ostatní plocha o výměře 419 m2 v k.ú. Velešice u Pačejova, obec Pačejov, okr. 
Klatovy.
6.2. Způsob prodeje obálkovou metodou s vyvolávací cenou 200.000,- Kč, doba zveřejnění 
do 31. 8. 2013
7) Hodnotící komisi ve složení:ing. Cihlářová Jana,  Janda František, Víšková Květa, Laně Josef, 
Liška Jiří. Náhradníci: Ležáková Jana,  ing. Štípek Pavel

 ZO ukládá:
1) Ing. Cihlářové zajistit obnovu dopravního značení u ZŠ a MŠ v Pačejově

Ing. Jana Cihlářová  Ing. Vladimír Smolík
místostarostka                                                                                  starosta


