
Zápis
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 18. prosince 2020 od 17.00 hodin 

v Pačejově, v budově hasičárny, č.p. 26

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov  bylo zahájeno v 17.00 hodin starostou obce Ing.

Janem Vavřičkou.
Informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna v souladu 

se zákonem.
Starosta obce  dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 

že přítomno je 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva. 1 zastupitel se 
omluvili. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ZO
4. Rozpočet obce na rok 2021
5. Rozpočtové opatření
6. Zpráva finančního výboru
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Dotace
9. Rekonstrukce veřejného osvětlení
10. Různé, diskuze
11. Usnesení
12. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro     14    Proti  Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Zdeněk Voska
a zapisovatele: Alena Štěpáníková
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
Výsledek hlasování: Pro     12     Proti    Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Zdeněk Voska
Výsledek hlasování: Pro     12    Proti  Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno

zapisovatele: Alena Štěpáníková
Výsledek hlasování: Pro     13     Proti    Zdrželi se    1
Usnesení bylo schváleno



3. Kontrola usnesení ZO
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce jsou zveřejňována po zasedání na úřední desce a 
informačních deskách obecního úřadu. Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce www.pacejov.cz. Starosta obce konstatoval, že všechna usnesení přijatá 
zastupitelstvem obce byla splněna nebo se plní.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ZO

4. Rozpočet obce na rok 2021
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Obce Pačejov na rok 2021. Rozpočet bude 
schodkový, příjmy 13.803.500,00 Kč, výdaje 14.833.002,54 Kč, saldo ve výši  1.029.502,54  Kč 
bude kryto naspořenými prostředky z minulých let.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2021 jako schodkový, tj.
příjmy 13.803.500,00 Kč, výdaje 14.833.002,54 Kč, saldo 1.029.502,54  Kč je kryto naspořenými 
finančními prostředky minulých let

Výsledek hlasování: Pro     14    Proti    Zdrželi se    
Usnesení bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními, která přijala rada obce od posledního 
zasedání ZO. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce

6. Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru Miroslav Šimon seznámil přítomné se zprávou o činnosti finančního 
výboru za rok 2020 a s návrhem plánu práce výboru na rok 2021.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Zastupitelstvo obce 
a) schvaluje plán práce finančního výboru
b) bere na vědomí zprávu finančního výboru

Výsledek hlasování: Pro     14     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

7. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ladislav Hosnedl seznámil přítomné se zprávou o činnosti 
výboru za rok 2020 a s návrhem plánu práce výboru na rok 2021.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje plán práce kontrolního výboru
b) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru

Výsledek hlasování: Pro     14     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

http://www.pacejov.cz/


8. Dotace
8.1 Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o individuální dotaci na vícepráce
na akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“ ve výši 300.000,- Kč 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti z rozpočtu Plzeňského kraje o individuální 
dotaci na vícepráce na akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“ ve výši 300.000,- Kč a 
pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro    14     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

8.2 Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí 
na připojení vrtu ve Velešicích ve výši 2.650.000,- Kč, celkové výdaje jsou plánovány ve výši 
3.796.704,- Kč.
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí 
na připojení vrtu ve Velešicích.

9. Rekonstrukce veřejného osvětlení
Starosta seznámil přítomné s možností rekonstrukce veřejného osvětlení v obci výměnou svítidel za
úsporné provedení. Účelem je zlepšení osvětlení, snížení nákladů na elektrickou energii a úsporu 
provozních nákladů. Možnost realizace projednal s ČEZ ESCO a.s. Zastaralá svítidla v počtu 135 ks
by byla vyměněna za technicky dokonalejší LED s menším příkonem a lepšími vlastnostmi. Příkon 
současných svítidel je 10 890 kW, nově osazených 2 680 kW – úspora 75% nákladů na energie.
Financování:
nabídka ČEZ:
a) varianta s provozováním 1.230.395,- bez DPH, splátky 10 let, měsíční splátka 10.253,- bez DPH.
10 let odpovídá ČEZ za soustavu, včetně veškerých montážních a servisních prací.
b) varianta bez provozování – pouhá výměna 1.064.909,- bez DPH, splátky 10 let, měsíční splátka 
8.874,- bez DPH.
Náklady na 1 svítidlo varianta a) 9.114,- Kč, varianta b) 7.888,- Kč

nabídka Elfetex:
výměna 135 ks svítidel LED celková cena 1.310.998,- bez DPH – úhrada hned po realizaci
náklady na 1 svítidlo 9.711,- Kč
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku ČEZ na provedení výměny svítidel veřejného osvětlení, 
varianta a) dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy 

Výsledek hlasování: Pro     14    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

10. Různé, diskuze
a) Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím rady obce, které se týká výběrového řízení na 
dodavatele stavebních prací a vybavení v rámci akce „ZŠ Pačejov - rekonstrukce a inovace učebny 
přírodních věd a informatiky“. Budou osloveny firmy: Stafis KT, s.r.o., Pačejov, Alfastav s.r.o., 
Limastav, s.r.o. Složení výběrové komise: Radek Junger, Luboš Straka, Miroslav Šimon, 
náhradníci: Zdeněk Chaluš, František Kába a RNDr. Aldorfová. Výběrové řízení administruje p. 



Martina Formanová, Velenovy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady obce o výběrovém řízení na akci „ZŠ Pačejov -
rekonstrukce a inovace učebny přírodních věd a informatiky“

b) Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtem DSO Horažďovicko na rok 2021, který byl 
schválen na VH DSO Horažďovicko. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 1.286.000,- Kč a 
výdaje ve výši 3.506.000,- Kč. Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021.

Diskuze
- kde bude učebna přírodních věd a informatiky
- zda pokračuje jednání ohledně hospody U Kábů
- kdy bude ukončena stavba peronizace
- Svaz tělesně postižených Horažďovice děkuje za dotaci
- zda bylo jednáno s p. Karešem ohledně výskytu radonu a uranu
- výsledky rozboru uranu ve vodě by se měly zveřejnit
- zda se dá uran z vody odstranit v domácnosti
- v současné době musí každá stavba mít protiradonové úpravy v podlahách

p. starosta
- učebna bude v 1. patře ZŠ
- vlastník hospody nekomunikuje, stavební úřad jej upomíná ohledně stavu nemovitosti
- zatím nepokračuje jednání s vlastníkem domu proti nádraží, obě strany mají znalecké posudky, 
stavba bude registrována v brownfieldech – to je podmínka dotace. Dotace bývá až 50% + 30% 
bezúročný úvěr z MMR a 20% vlastní zdroje. Bude nutná projektová dokumentace na stávající stav 
a poté vymyslet využití
- na stavbě peronizace bude zahájen zkušební provoz, po novém roce se na stavbě budou dodělávat 
některé práce. V květnu by měl být oficiální provoz. Děti ZŠ a MŠ nakreslily návrhy a některé 
budou přeneseny na stěny v podchodu. Součástí peronizace je i rekonstrukce budovy, která skončí 
příští rok.
- bylo projednáno měření radonu v ZŠ a MŠ, v objektech pomáhá dostatečné větrání, občané se 
mohou obrátit na SÚRO. Výsky uranu ve vodě stoupá, limit je 15, skutečnosti 60 – 70 jednotek. 
Může to být způsobeno snížením hladiny vody a také stavbou peronizace kde dochází k odstřelům a
dalším otřesům. Bude vypracována Studie na posouzení zdravotní závadnosti, KHS se vyjádří, 
zřejmě bude udělena výjimka a bude se navrhovat řešení. Obec zatím nemůže nic dělat, náklady na 
řešení se odhadují na 3 mil. Kč. Uran se ve vodě sleduje poslední 2 roky. V domácích podmínkách 
se odstranit nedá, jen v úpravně ve vodojemu

11. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Zdeněk Voska              zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2021 jako schodkový, tj.
    Příjmy 13.803.500,00 Kč, Výdaje 14.833.002,54 Kč, saldo 1.029.502,54  Kč je kryto    
    naspořenými finančními prostředky minulých let
5. bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
6. a) schvaluje plán práce finančního výboru
    b) bere na vědomí zprávu finančního výboru



7. a) schvaluje plán práce kontrolního výboru
    b) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
8.
8.1 pověřuje starostu podáním žádosti z rozpočtu Plzeňského kraje o individuální dotaci na
      vícepráce na akci „VN Pačejov – poskytnutí individuální dotace na vícepráce“ ve výši
      300.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
8.2 bere na vědomí podání žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí na připojení
      vrtu ve Velešicích.
9. schvaluje nabídku ČEZ na provedení výměny svítidel veřejného osvětlení, varianta a) dle
    předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy 
10. a) bere na vědomí rozhodnutí rady obce o výběrovém řízení na akci „ZŠ Pačejov –
      rekonstrukce a inovace učebny přírodních věd a informatiky“
      b) bere na vědomí rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2021.

12. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 20.45 hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička    
místostarosta         starosta

Ověřovatelé

Luboš Straka Zdeněk Voska


