
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.

19. Usnesení

                                    ze  zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 26. 9. 2013

ZO schvaluje:
1) Program jednání:
2) Návrhovou komisi: M. Hlůžková, J. Stichenwirthová
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku:  R. Štěpánová, Z. Voska, A. Štěpáníková
4) Změnu  rozpočtu č.3/2013
5) Převody pozemků:

5.1. Prodej pozemku parc.č. 55/25 - trvalý travní porost o výměře 5m2 v k.ú. Týřovice u Pačejova.

5.2. Záměr prodeje pozemku parc.č.  32/11 o výměře  146 m2 – ostatní plocha jiná plocha  v k.ú. 
Velešice u Pačejova , obec Pačejov, okr. Klatovy, p. ..............

5.3. Záměr prodeje  pozemků p. ….......... v k.ú. Velešice u Pačejova dle GP č. 123-26/2013. 

      1)  ppč. 32/19  o výměře  164 m2 – oddělený z ppč. 32/1, s věcným břemenem
      2) díl „b“ o výměře 25 m2 oddělený z ppč. 31/1
      3) díl „c“ o výměře 14 m2  oddělený z ppč. 738/2
      4) díl „d“ o výměře 2 m2 oddělený z ppč. 32/15
      5) díl “e“ o výměře 0,26  m2 oddělený z ppč. 738/6

     Koupi pozemků od p. ….......... dle GP č. 123-23/2013
     1) díl „g“ o výměře 16 m2 oddělený z ppč. 32/16
     2) díl „i“ o výměře 3 m2 oddělený z ppč. 32/16
     3) díl „k“ o výměře 0,08 m2 oddělený z ppč. 32/16

5.4. Koupi pozemku ppč. 865/6 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře  264 m2 a ppč.  
1252/4 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 812 m2  v k.ú. Pačejov za celkovou cenu 
60 300 Kč od SŽDC s.o. Praha 1. 

6)  Prodej  čp.6  k.ú.  Velešice  u  Pačejova  za  sníženou  cenu  160  000  Kč,  termín  zveřejnění  do 
31.12.2013
7) Příspěvek na provoz pojízdné prodejny
8) Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
9) Posílení vodních zdrojů ve Velešicích
10) Dodatek č. 2 Knihovního řádu Místní knihovny Pačejov
11) Hodnotící komisi pro výběrové řízení na stavební úpravy „Zdravotní středisko Pačejov-výměna 
střešní krytiny a oken“
12) Koupi pozemku p. č. 865/10 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 187 m2 od p..........

Ing. Jana Cihlářová  Ing. Vladimír Smolík
místostarostka                                                                                  starosta


