
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.

22. Usnesení
                                    ze  zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 6. 3. 2014
ZO schvaluje:
1) Program jednání:
2) Návrhovou komisi: M. Hlůžková, T. Jandová
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: R. Štěpánová, J. Čada, A.Štěpáníková

4) Změnu  rozpočtu č. 1/2014 s úpravou: 
a) nebylo schváleno „odkup vybavení kulturní dům 65 000,- Kč“ 
b) bylo schváleno „zadání zpracování projektu a žádosti o dotaci 50 000,- Kč“

5.1) Záměr prodeje:
a) části pozemku z pozemku parc.č. 846/2 – ttp o výměře  44068 m2, zapsaného na LV č. 1  
( vlastník Obec Pačejov ) -  je oddělen pozemek parc.č. 846/10 o výměře cca 425 m2 , k. ú.  
Strážovice u Pačejova

b) části pozemku parc.č. 2719 – ostatní plocha jiná plocha o výměře  130 m2 , zapsaného na LV 
č.1 ( vlastník Obec Pačejov) prodat vlastníkovi domu čp.32 p. ….., jehož dům na pozemku  
stojí, k. ú. Strážovice u Pačejova

 c) části pozemku parc.č. 2718 – ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře  16 m2, díl o  
velikosti cca 2 m2 zastavěný stavbou čp. 32, k. ú.Strážovice u Pačejova

d) zveřejnění prodeje nemovité věci  st.  18 se stavbou čp.  6, ppč.   58/2 v k.ú. Velešice u  
Pačejova (Sad míru)

5.2) Záměr nákupu :
a)  pozemku parc.č. 1194/22 – o výměře  73 m2 – ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú.  
Pačejov zapsaného na LV č. 509. 

b) pozemku par.č. 1700/9 o výměře cca 52 m2  odděleného z pozemku parc.č.  1700/4 – zahrada 
o výměře 108 m2 zapsaného na LV č. 418 ( vlastník …........) k.ú. Strážovice u Pačejova

6) Návrh zástavní smlouvy na DPS na tři nové  bytové jednotky 
7) Schvaluje přistoupení ke Smlouvě  o vytvoření dobrovolného svazku  obcí Horažďovicko 
    a Stanovy DSO
9) Průjezd obcí Strážovice dne 9.8.2014  pro automobilovou soutěž Fuchs Oil Rally Agropa
10) Příspěvek na provoz pojízdné prodejny
11) Rekonstrukci osvětlení v KD Pačejov
12) Nákup knihy Dobové fotografie Prácheňsko
13) Finanční příspěvek na baby box
14) Finanční příspěvek  na vydání časopisu Pošumavský hlasatel
15) Finanční příspěvek na záchrannou stanici pro handicapované živočichy v Kašperských Horách
16) Finanční příspěvek na sraz rodáků a oslavy 90. výročí založení SDH ve Strážovicích
17) Nákup nového koberce do zasedací místnosti v budově čp. 199



ZO neschvaluje
1) Nákup zařízení KD za cenu 65tis. Kč

ZO bere na vědomí:
1) Změnu rozpočtu č.  6/2013

ZO ukládá starostovi:
1) Přemístit sloup u kostela na jiný pozemek
2) Zrušit osvětlení kostela
3) Zajistit žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací
4) Zajistit dohodu o prodeji pozemku ppč. 1194/22  v Pačejově  nádraží

Ing. Jana Cihlářová  Ing. Vladimír Smolík
    místostarostka                                                                                  starosta


