USNESENÍ
z 1. zasedání rady obce Pačejov konaného dne 14. 11. 2014

Rada obce:
1. odkládá projednání jednacího řádu na příští zasedání
2. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Cihlářovou a L. Straku, zapisovatelku A. Štěpáníkovou
a program zasedání.
3. bere na vědomí seznámení s působností dle zákona
4. bere na vědomí zprávu p. starosty o postupu od 4. 11. 2014
5. bere na vědomí termíny zasedání rady
6. bere na vědomí rozdělení gescí mezi členy rady
7. bere na vědomí postup přípravy rozpočtu na rok 2015
8.
a) vyslovila vážné znepokojení nad dosavadním postupem zastupitele Ing. Pavla Jůzy, který byl
řádně zvolen zapisovatelem ustavujícího zasedání ZO a do dnešního dne (14.11.2014) nedokončil
zápis z tohoto zasedání, čímž je porušeno ustanovení §95, odst.2 zákona 128/2000 Sb.
b) vyzývá pana Jůzu k urychlenému dokončení zápisu a předání sekretariátu starosty, aby jej mohly
podepsat zákonem určené osoby a byl k dispozici k nahlédnutí
c) upozorňuje pana Jůzu na porušení ustanovení § 83, odst. 1 zákona 128/2000 Sb.
d) bere na vědomí návrh na svolání zasedání ZO na 27. 11. 2014 od 18.00 hodin a navržený
program zasedání:
Volba člena kontrolního výboru
Změna rozpočtu
Územní plán obce
Smlouvy o poskytnutí dotace – Zajištění energetických úspor ZŠ a MŠ
Volba zástupců obce ve školské radě
Rekonstrukce místních komunikací
e) bere na vědomí návrh na svolání zasedání ZO na 19. 12. 2014 s hlavním bodem programu
„Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015“
9. bere na vědomí návrh p. starosty na setkání zastupitelů s občany
10.
a) zřizuje komisi kultury a sportu
b) schvaluje statut komise
c) volí
předsedu komise: Mgr. Tomáš Cihlář
členy komise: Alena Štěpáníková, Mgr. Jiřina Stichenwirthová, Božena Behenská,
Ondřej Hromádka, Kateřina Bělochová, Miloslava Hlůžková, Josef Behenský
d) odkládá: projednání zásad pronájmu KD, zpravodaj obce, kronika na příští zasedání
11) odkládá: projednání heraldiky, znaku a praporu obce na příští zasedání
12) pověřuje starostu k provedení dalších kroků, které budou třeba k podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci místních komunikací
13) souhlasí s dalším jednáním s firmou Vakservis o řešení odkanalizování obce
14) souhlasí s dalším jednáním s firmou Šumavanet
15) bere na vědomí informaci o nutnosti řešit stav objektu u Kábů
16) pověřuje p. Cihlářovou přípravou studie na zpevnění ploch u kontejnerů a p. Kábu
zjištěním příslušné legislativy o likvidaci odpadů
17) bere na vědomí návrh p. starosty ohledně právního zastupování obce

18) schvaluje nabídku firmy EC Consulting na zajištění dotačního managementu pro projekt
„Zajištění energetických úspor MŠ a ZŠ“
19) odkládá projednávání záměru prodeje pozemků p.č. 1032/2 a 74/5 v k.ú. Pačejov.
20) souhlasí s návrhem kupní smlouvy na odkup pozemků od SŽDC
21) schvaluje užívání závěsného odznaku ve smyslu § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., pro:
Ing. Jana Vavřičku a Mgr. Tomáše Cihláře.

Mgr. Tomáš Cihlář
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

