4. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 11. 3. 2015
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Pačejov
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Z. Chaluš, O. Hromádka
ověřovatele zápisu: V. Chlanová, L. Denková
zapisovatelku: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce
4. schvaluje změnu rozpočtu 1/215
5. bere na vědomí změnu rozpočtu schválenou radou obce
6. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
7. schvaluje znak a vlajku obce Pačejov, variantu č. 2
8.
8.1 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro Telefonica CR,
která je investorem stavby „TM_BTA_Klatovy_KTYPA_OK“
8.2 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu „Pačejov-nádraží – kabel NN“, investorem je ČEZ
9. schvaluje, aby technický dozor na akci „Zajištění energetických úspor MŠ a ZŠ vykonával jako
subdodávku pro Rota Group s.r.o. Ing. Josef Hasch, IČ 46799559, Purkyňova 21, Plzeň,
10. pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce místních
komunikací“, vyjma schválení smlouvy o případném poskytnutí dotace z ROP Jihozápad.
11. pověřuje radu obce k provedení úkonů spojených s výběrem uchazečů na dodávku projektové
dokumentace pro územní řízení na výstavbu kanalizace a ČOV v rámci obce Pačejov
12. schvaluje výjimku z počtu žáků v Mateřské škole Pačejov na školní rok 2015/2016
13. bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru
14. bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru
15. schvaluje účast v projektu z programu OPŽP na pořízení kompostérů a finanční spoluúčast
spojenou s realizací projektu společně s dalšími účastníky projektu z DSO Horažďovicko podle
podmínek projektu
16. schvaluje pořízení 310 domácích kompostérů o objemu 1100 l jako prevenci pro vznik
biologicky rozložitelných odpadů a pořízení 7 kompostérů pro Obec Pačejov v rámci projektu
OPŽP, který je realizován prostřednictvím DSO Horažďovicko. Konkrétní typ kompostérů bude
vybrán podle možností projektu.
17. schvaluje Systém náležité péče obce Pačejov, uvádějící poprvé na vnitřní trh vytěžené dřevo.
18. bere na vědomí informaci o podaných žádostech o dotaci
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