
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.

26. Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 26.6.2014 

ZO schvaluje:
1) Program jednání
2) Návrhovou komisi: T. Jandová
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: M. Hlůžková, ing. J. Cihlářová
4) ZO schvaluje usnesení ve znění: 
Zastupitelstvo obce Pačejov projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno 
c)  a  dle  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů  §  17  odst.  7, 
Závěrečný účet obce Pačejov za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 
Pačejov za rok 2013 bez výhrad.

Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2013
zpracovanou firmou ADU.CZ s.r.o. Malenice .

Zastupitelstvo  obce  Pačejov  schvaluje  účetní  závěrku  obce  Pačejov  za  účetní  období  2013 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

5)  Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014  provede nezávislá auditorská  společnost
6) Převod části pozemku parc.č.  2671/1 – trvalý travní porost  části o výměře cca 260 m2 (Boudy) 
v k.ú.  Strážovice u Pačejova,  kupující   p...............................  Kupující  ponesou veškeré náklady. 
Cena 25 Kč/m2. 
7) Smlouvu o zajištění zpětného odběru odpadů s fa EKO KOM
8) zaplacení  70% z faktury na doprava TJ Sokol Pačejov do Křimic
9)  SOD č.  143/2014 s  fa  Aquašumava na projektové  práce  na  akci  „Pačejov nádraží  ,  úpravy 
vodovodu“
10) změnu rozpočtu č.  3/2014
11) výběrovou komisi pro zateplení základní školy a mateřské školy

ZO neschvaluje:
1) příspěvek obci Maňovice na právníka
2) smlouvu s fa Seznam.cz

ZO ukládá starostovi: 
1) splnit usnesení ze dne 24.4.2014
2) poslat dopis p. Petříkovi ohledně komunikace
3) poslat dopis na MŽP ČR ohledně úložiště vyhořelého jaderného odpadu
4) zajistit opravu pumpy v Pačejově vsi na návsi
5) zajistit opravu díry u hospody a hospody u Kábu v Pačejově nádraží

ZO bere na vědomí:
1) zprávu kontrolního výboru

Ing. Jana Cihlářová  Ing. Vladimír Smolík
místostarostka                                                                                  starosta
 


