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.

28. Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Pačejov ze dne 9.10.2014
ZO schvaluje:
1) Program jednání
2) Návrhovou komisi: M. Hlůžková
3) Ověřovatele zápisu a zapisovatelku: Mgr. Tereza Jandová, František Janda, ing. Jana Cihlářová
4) Změnu rozpočtu č. 5/2014
5) Převody pozemků :
5.1. směnnou smlouvu mezi p. ….... a Obcí Pačejov , kde z ppč. 1231/11 ( LV č. 1 Obec Pačejov )
díl „c+d“ o výměře 35 m2 a díl „e“ o výměře 316 m2 bude převedeno p. …..., a z st. 53 díl „b“
o výměře 0,27 m2 bude převedeno Obci Pačejov. Doplatek ceny za pozemky převáděné obcí p.
…...bude 25 Kč/m2.
5.2. nákup pozemku ppč. 1194/32 – ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 73 m2 v k.ú.
Pačejov, kupní cena 25 Kč/m2, od ….............., náklady ponese obec
5.3. vyvěšení záměru prodat st. 74/5 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pačejov a ppč.1032/2 –
zahrada v k.ú. Pačejov
6) Průzkumný vrt v k.ú. Velešice „Pačejov – vrt S-3“ – výběrové řízení provede firma DOMOZA
projekt, s.r.o. Plzeň
7) Příkazní smlouvu s fa DOMOZA projekt s.r.o., Plzeň
8) Smlouvu s fa SKY Trade s.r.o.o umístění vysílače na čp. 170 Pačejov
9) Smlouvu s fa SKY Trade s.r.o. o poskytnutí internetového připojení pro kronikářku obce
10) Provedení externího přezkoumání hospodaření za r. 2014 provede fa ADU.CZ s.r.o. Malenice
11) Výběrovou komisi pro VŘ na stavbu Průzkumný vrt v k.ú. Velešice „Pačejov – vrt S-3
ZO bere na vědomí:
1) Zprávu školské rady z 8.10.2014
2) Pronájem části ppč. 1026- ostatní plocha neplodná půda a části ppč. 1032/1 ostatní plocha
neplodná půda v k.ú. Pačejov
3) Pronájem části pozemku ppč. 871/1 – orná půda k.ú. Pačejov
ZO ukládá:
1) Starostovi splnit úkoly z 25.9.2014

Ing. Jana Cihlářová
místostarostka

Ing. Vladimír Smolík
starosta

