24. Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 24. 4. 2014
ZO schvaluje:
1) Program jednání
2) Návrhovou komisi: M. Hlůžková, J. Štěpáník
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: T. Jandová, J. Stichenwirthová, A.Štěpáníková
4) Změnu rozpočtu č. 2/2014
5) Hospodaření ZŠ
ZO schvaluje účetní závěrku PO – Základní škola Pačejov
- souhlasí s převedením zisku z doplňkové činnosti ( hospodářské činnosti) ve výši 2
427,88 Kč do hlavní činnosti základní školy
- souhlasí s tím, že celkový zisk ve výši 206 159,48 Kč si škola ( příspěvková organizace)
převede do fondu odměn
6) Hospodaření MŠ
ZO schvaluje účetní závěrku PO – Mateřská škola Pačejov
- souhlasí s převedením zisku z doplňkové činnosti ( hospodářské činnosti) ve výši
4 241,55 Kč do hlavní činnosti mateřské školy
- souhlasí s převedením celkového zisku ve výši 24 082,39 Kč do rezervního fondu
7) Výjimku z počtu žáků v Základní škole Pačejov na školní rok 2014/2015.
8) Výjimku z počtu žáků v Mateřské škole Pačejov od 1.4.2014-30.6.2014
9) Převody v k.ú. Strážovice u Pačejova :
ZO schvaluje prodej
a) 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, kupující: …..........
b) pozemku parc.č. 2719 – ostatní plocha jiná plocha o výměře 130 m2 , zapsaného na LV č.1
( vlastník Obec Pačejov) vlastníkovi domu čp.32 p.........
c) část pozemku parc.č. 2718 – ostatní plocha jiná plocha o celkové výměře 16 m2, díl o
velikosti cca 2 m2 zastavěný stavbou čp. 32 p. …..........
Cena za pozemku ve výši 25 Kč/m2 pro všechny účastníky.
10) Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2671/1 – trvalý travní porost ( celková výměra 14.4961
ha) a sice části o výměře cca 260 m2, která je zastavěna a připlocena k pozemku st. 39 ( stavba
čp.42 – p. …..).
Cena za pozemek: 25,- Kč/m2
11) Prodej nemovitých věcí - pozemku st. 18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2
jehož součástí je stavba čp.6 , pozemku parc.č. 58/2 – manipulační plocha ostatní plocha o výměře
419 m2 v k.ú. Velešice u Pačejova, obec Pačejov, okr. Klatovy p. …........... za cenu 60.000,- Kč

12) Nákup nemovité věci:
- 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
13) ZO Pačejov souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční
skupiny Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém správním území.
14) Příspěvky organizacím
15) Financování stavby tenisového kurtu
16) Předčasné splacení úvěru u Českomoravské záruční a rozvojové banky
17) Umístění kontejneru na nepotřebné oblečení u prodejny potravin v Pačejově-nádraží
18) Akci „Pačejov rekonstrukce místních komunikací:
1. Předložený projekt „Pačejov rekonstrukce místních komunikací“ do ROP NUTS II Jihozápad,
prioritní osy 1 – Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací na základě 31.
kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad daný jako příloha k žádosti o dotaci podané 31. 3. 2014 na
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
2. Realizaci projektu „Pačejov rekonstrukce místních komunikací“.
3.Předfinancování projektu „Pačejov rekonstrukce místních komunikací“ v celkové výši 5,706.614
Kč (včetně DPH) z rozpočtu Obce Pačejov. Posílení finančních prostředků v rozpočtu obce pro
realizaci projektu bude provedeno úvěrem na základě příslibu Komerční banky a.s.
4. Kofinancování (spolufinancování) projektu „Pačejov rekonstrukce místních komunikací“ v
celkové výši 855.993,- Kč z vlastních prostředků tj. rozpočtu Obce Pačejov
ZO odkládá:
1) Projednání akce Zateplování MŠ a ZŠ na příští zasedání
ZO bere na vědomí:
1) Pačejov-nádraží – úpravu vodovodu
2) Vyjádření SÚRAO k námitkám obce ke stanovení průzkumného území
ZO ukládá :
1) Starostovi zajistit úpravu topení a vody v ZŠ , termín 30.8.2014
2) Požádat o prodloužení termínu ukončení akce Zateplování MŠ a ZŠ
3) Starostovi zajistit výměnu dveří, osazení okapů a dokončení sprchy a WC v hasičárně do
30.6.2014
4) Zajistit opravu chodníků v Mateřské škole do 15.8.2014

Ing. Jana Cihlářová
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