
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.

Zápis
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 11. června 2021 od 18.00 hodin 

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

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov  bylo zahájeno v 18.07 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 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva. 3 zastupitelé se 
omluvili, 1 zastupitel se neomluvil. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Starosta obce přivítal na zasedání zástupce firmy T Mobile p. Černého.

Program:
1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení ZO
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Smlouva s T Mobile
6. Závěrečný účet obce za rok 2020
7. Majetkové záležitosti
8. Změna rozpočtu
9. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby kanalizace
10. DSO Horažďovicko
11. Volba členů školské rady
12. Dodatek ke Smlouvě se spádovými obcemi školského obvodu MŠ
13. Stanovisko k návrhu na vytvoření Lokální pracovní skupiny SÚRAO
14. Různé, diskuze
15. Usnesení
16. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro   11      Proti  Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová
ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Radek Junger
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, Kateřina Buchtová
Výsledek hlasování: Pro    9      Proti    Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno



Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Radek Junger
Výsledek hlasování: Pro    9      Proti  Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno
zapisovatele: Alena Štěpáníková
Výsledek hlasování: Pro   10     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. Zpráva o činnosti rady obce
Starosta obce podal informaci o činností rady obce za uplynulé období a zprávu o plnění volebního 
programu. Usnesení ze zasedání rady obce jsou zveřejňována po zasedání na úřední desce obecního 
úřadu. Všechna usnesení jsou zveřejněna na webových stránkách obce www.pacejov.cz. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období 

5. Smlouva s T Mobile
Starosta informoval přítomné, že v květnu 2001 byla na 20 let uzavřena mezi obcí Pačejov a T
Mobile a.s. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a nájemní smlouva č. 86069 za
účelem  instalace  telekomunikačního  zařízení.  Zároveň  bylo  vydáno  kolaudační  rozhodnutí  na
dočasnou stavbu na 20 let. 
V průběhu minulého volebního období bylo provedeno měření Zdravotním ústavem a na základě
jeho výsledků byla vyloučena škodlivost na lidský organizmus. Také vyjádření KHS je souhlasné.
V souladu se smlouvou a s ohledem na závažné připomínky občanů v průběhu nájemní doby bylo
firmě  T Mobile  oznámeno,  že  obec  trvá  na  ukončení  smlouvy  k  28.  květnu  2021.  T Mobile
oznámilo, že tedy zařízení zdemontují bez náhrady a že máme počítat s velkým zhoršením signálu v
naší obci jak pro T Mobile, tak pro O2. Zároveň předložilo dodatek ke smlouvě na prodloužení
nájmu o 10 let.
Rada  uvedenou  záležitost  projednala  a  konstatovala,  že  zhoršení  signálu  je  nepříjemné,  ztráta
nájemného se projeví v příjmech obce (za 10 let půl milionu Kč) . 
Starosta požádal T Mobile, zda je ochotna učinit nějaká opatření proti vyzařování. Také je otázkou,
jaké procento občanů požaduje odstranění zařízení, jestli několik občanů si nebere za rukojmí celou
vesnici.  Je  otázka  dalšího  jednání  s  firmou  ohledně  podmínek  dalšího  provozování  (opatření,
nájemné apod.). Starosta předal slovo zástupci T Mobile p. Černému

p. Černý – anténní systém na ZŠ je sdílená stanice, mají tam zařízení 2 operátoři – T Mobile a O2.
Zákonem o ochraně veřejného zdraví jsou dány limity hodnot elektromagnetického pole v souladu s
doporučením Evropské komise a jsou dodrženy. Při jakékoli změně antény musí operátor prokázat
KHS, že je limit dodržen.

Dotaz - ve Francii mají limity nižší a i EK doporučuje odstranit antény z center měst
p. Černý – některé země můžou mít limity přísnější, limity které máme u nás jsou bezpečné, lze
splnit  i  poloviční  limit.  Základny i  mobilní  telefony jsou testovány,  je  zkoumán  primárně  vliv
mobilů, který je užíván těsně u těla. Souvislost mezi užíváním mobilů nebo vyzařováním nebyla
prokázána

http://www.pacejov.cz/
http://www.pacejov.cz/


dotaz – na tomto zasedání nerozhodneme, zda je škodlivé nebo ne, T Mobile je velká firma, mohla
by si dovolit umístit vysílač na kopci mimo vesnici, a to i z estetického hlediska
p. Černý – musí být u vesnice dominantní kopec, ale signál je kvalitnější, když je vysílač přímo ve
vsi, zařízení příbývají a vysílač ve vsi umožňuje řízení kapacity, jsou zde tři antény a je trojnásobná
kapacita. Z vysílače na kopci jde signál jen jedním směrem. Je možné zajistit opakované měření,
které provede Zdravotní ústav.
starosta – RO mu uložila jednat s firmou o případných opatřeních ve třídách. Náhradní objekt k
osazení antény zde není, pokud nebude smlouva prodloužena bude zařízení demontováno a dojde ke
zhoršení signálu. Lidé užívají telefony čím dál více, možná bude problém, až se zdemontuje. Ve
Strážovicích měla problém záchranka, která kvůli slabému signálu nemohla odeslat data nemocnici.
Strážovičtí občané žádali o řešení a posílení signálu tak, aby k tomuto v budoucnu nedocházelo
dotaz – zda je možné vypnout anténu, aby se zjistilo omezení signálu
p. Černý – Plzeňský kraj má smlouvu s Vodafone, sanitky mají tablety, odesílají data a komunikují s
nemocnicí, aby při  příjezdu bylo vše při příjezdu připraveno. Požadavek na vypnutí  asi nebude
možné splnit, bude muset konzultovat, síla signálu by se dala přirovnat k síle signálu Vodafone,
který má anténu jen na Plesníku
dotazy
- zda lze vzdáleně modelovat signál a ovlivnit vysílač, aby měření vyšlo
- u nás jsou normy vysoké, i další obce upozorňují na nebezpečí záření, zde bojujeme proti radonu a
tohle je další zátěž
- podporuje estetické hledisko, ale na 1. místě je zdraví
p. Černý – pokud se objedná měření, měří se ve třech modech – vypnuto, běžný výkon, maximální
výkon

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 86069 ze dne 28. 5. 2001

Výsledek hlasování: Pro    8      Proti    Zdrželi se   3
Usnesení bylo schváleno

Po ukončení hlasování upozornila zapisovatelka, že ve věci pronájmu je v kompetenci rady obce,
záležitost bude dále řešena ve spolupráci s právníkem obce.

6. Závěrečný účet obce za rok 2020
6.1
Starosta obce seznámil přítomné s Návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2020.
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2020 a všechny příslušné přílohy včetně Zprávy o
výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2020  byly  zveřejněny  na  úřední  desce  a  na
elektronické  úřední  desce  na  webových  stránkách  obce.  Písemné  ani  ústní  dotazy  nebyly  do
dnešního dne vzneseny. Přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2020 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

V průběhu jednání odešla p. Behenská.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 
a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2020 sestavenou k rozvahovému    
dni 31.12.2020 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů. 
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
b) 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
2020 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Pačejov za rok
2020, a to bez výhrad.
c)  bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2020 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Výsledek hlasování: Pro    10      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

6.2 Starosta obce seznámil přítomné s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022
– 2031. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

V průběhu jednání přišla p. Behenská.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2031

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

7. Majetkové záležitosti
7.1 Starosta obce seznámil přítomné se záměrem směny části pozemku p.č. 398 v k.ú. Strážovice u 
Pačejova ve vlastnictví obce Pačejov, která je oplocena majiteli sousedního pozemku. 
Na základě jednání p,,,,,,,,,,,,,,, se starostou obce bylo dohodnuto, že bude provedena směna stejně
velkých částí pozemků a sice za část pozemku p.č. 195 v k.ú. Strážovice u Pačejova v majetku
p..................... Jedná se o část, na které je vodní plocha vodní nádrže, většinově v majetku obce a
případě žádosti o dotaci na rekonstrukci je nutné, aby pozemkově bylo celé ve vlastnictví obce.
Geodetickým zaměřením bylo zjištěno, že se jedná v obou případech o 166 m2 . Záměr směny části 
pozemku byl zveřejněn v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, od 24. 5. do 10. 6. 2021.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p. č. 398 – vodní plocha o výměře 166 m2 v k. 
ú. Strážovice u Pačejova ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 195 – trvalý travní porost o 
výměře 166 m2 v k. ú. Strážovice u Pačejova ve vlastnictví p.............................................

Výsledek hlasování: Pro     11     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

7.2  Starosta seznámil přítomné s  připravou jedné ze schválených priorit,  a to zástavbové studie
„Nad Buxínem“ pro přípravu parcel  na  výstavbu rodinných domků,  případně nájemních domů.
Vzhledem k  tomu,  že  soukromí  vlastníci  nejsou  ochotni  prodat  pozemky pro  realizaci  tohoto
záměru,  nechala  obec  návrh  parcelace  předělat  na  zúženou  variantu  pouze  na  pozemcích  ve
vlastnictví  obce  a  státu  –  Státního  pozemkového úřadu.  Aby mohl  pokračovat  postup  prací  na
projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, je potřeba od státu získat pozemky do vlastnictví
obce.  Za  tím účelem  jedná  starosta  s  úřadem o postupu.  Podle  metodického  pokynu  SPÚ ke
směnám nemovitostí  musíme nabídnout  směnu pozemků ve vlastnictví  obce se stejnou bonitou
vhodné k dalším činnostem SPÚ, ale ve vyšším poměru 1:1,3 resp 1:1,5.
Od SPÚ potřebujeme získat celkem 3 575 m2 . 
Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu, se kterými hospodaří SPÚ:
p. č. 1143/3 – 528 m2, 1143/8 – 1211 m2, 1143/16 – 196 m2, 1151/14 – 1765 m2, 1152/2 – 190 m2,
1152/3 – 233 m2 a 1152/67 – 58 m2 vše v k. ú. Pačejov



Pozemky ve vlastnictví obce:
p. č. 1143/12 – 6 093 m2, 1143/6 část – 874 m2, 1143/13 část – 2355 m2, 1143/15 část  2338 m2, 
1143/5 část – 423 m2 a 1143/6 část – 874 m2 vše v k. ú. Pačejov.
Záměr směny bude zveřejněn a následně schválen na zasedání ZO.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem na směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem a 
pověřuje starostu obce k dalšímu jednání se Státním pozemkovým úřadem.

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

8. Změna rozpočtu
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3
Dále seznámil s rozpočtovými opatřeními, která přijala rada obce od posledního zasedání ZO. 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce

Výsledek hlasování: Pro   11       Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

9. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby kanalizace
Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby „Kanalizace a ČOV 
Pačejov nádraží a Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice a prodloužení vodovodního řadu 
„3“ firmou PORR a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10. Celková cena stavby podle smlouvy je 
112.850.200,- Kč bez DPH. Smlouvu obdrželi zastupitelé před zasedáním.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu do dílo se zhotovitelem stavby „Kanalizace a ČOV Pačejov 
nádraží a Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice a prodloužení vodovodního řadu „3“ 
firmou PORR a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10. 

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

10. DSO Horažďovicko
10.1
Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Horažďovicko za rok 2020. Závěrečný
účet DSO a Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO byly zveřejněny na úřední desce obce.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko



10.2
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na zapojení obce v Paktu starostů a primátorů, což je 
iniciativa měst a obcí, která vznikla v roce 2008. Cílem je snížení emisí CO2 a zvýšení odolnosti 
vůči dopadům klimatických změn. Toho se má dosáhnout prostřednictvím úspor energií, 
využíváním energií z obnovitelných zdrojů a dalších opatření.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce Pačejov v Paktu starostů a primátorů, pověřuje 
starostu podpisem formuláře o přistoupení a DSO Horažďovicko v zastupování v rámci obcí DSO 
Horažďovicko.

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

10.3 Starosta obce seznámil přítomné s usnesením DSO Horažďovicko, ve kterém členské obce 
podpořily společné řešení likvidace komunálního odpadu a jeho tříděných složek. Cílem je zajistit 
už v nejbližší budoucnosti nejvýhodnější ceny spojené s likvidací odpadu, a to společným 
vyjednáváním. Bude připraven společný postup a výběrové řízení. Bylo by vhodné, dát DSO 
formou usnesení ZO mandát k tomu, aby bylo možné přípravu zahájit. Neznamená to,že se 
společného procesu musí obec zúčastnit ve všech komoditách odpadu.

Návrh usnesení:
Obec Pačejov pověřuje DSO Horažďovicko zastupováním při připravě společného výběrového 
řízení obcí DSO na likvidaci komunálního odpadu a jeho tříděných složek

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

11. Volba členů školské rady
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem na volbu členů školské rady. Navrženi jsou: Ing. Jan 
Vavřička a Bc. Radek Junger.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usensení:
Zastupitelstvo obce volí členy školské rady Ing. Jana Vavřičku a Bc. Radka Jungera

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

12. Dodatek ke Smlouvě se spádovými obcemi školského obvodu MŠ
Starosta obce seznámil přítomné s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy Mateřské školy Pačejov. Dodatek schválilo zastupitelstvo obcí Kovčín, 
Kvášňovice a Maňovice.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření společného školského obvodu 
spádové školy Mateřské školy Pačejov s obcemi a pověřuje starostu podpisem.

Výsledek hlasování: Pro    11      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno



13. Stanovisko k návrhu na vytvoření Lokální pracovní skupiny SÚRAO
Starosta obce seznámil přítomné s dopisem ředitele SÚRAO, ve kterém žádá obce lokality Březový 
potok o nominaci zástupce obce a jeho náhradníka do Lokální pracovní skupiny. Dle statutu Lokální
pracovní skupiny by to měl být člen zastupitelstva obce. 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odmítá nominaci zástupce do Lokální pracovní skupiny za stanovených 
podmínek

Výsledek hlasování: Pro     11     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

14. Různé, diskuze
starosta  –  budou osazena  nová  svítidla  v  Pačejově  nádraží,  opravena  stará  cesta  po  stavbě  na
peronizaci. Byly osazeny 3 aleje na Prackách, u Vondrů a u nového krížku u Blýskoty. 1. června byl
slavnostněotevřen podchod na nádraží, děti ZŠ a MŠ navrhly malby na stěnách, je to první podchod
v ČR vymalovaný na návrhy dětí. Další akce v obci: 3.7. koncert v kostele, 10.7. akce proti úložišti,
17.7. akce Tenisového klubu, 150 let výročí kostela – oslavy o pouti, v rámci pouti bude výstava,
velký koncert, jarmark poutní mše, Pačejov navštíví českobudějovický biskup mons. Kročil, bude
odhalena  pamětní  deska  p.  Flosmanovi  a  požehnání  křížku  na  Plesníku.  Na  září  je  plánována
zábava, beseda a křest knihy a divadlo.

15. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová
    ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Radek Junger. zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 86069 ze dne 28. 5. 2001
6.
6.1 a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2020 sestavenou k 
rozvahovému    dni 31.12.2020 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 
O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
   b) 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 2020 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
Pačejov za rok 2020, a to bez výhrad.
c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2020 provedl Krajský úřad 
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6.2 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2031
7.
7.1 schvaluje směnu části pozemku p. č. 398 – vodní plocha o výměře 166 m2 v k. ú. Strážovice u 
Pačejova ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 195 – trvalý travní porost o výměře 166 m2 v k. 
ú. Strážovice u Pačejova ve vlastnictví p..............................
7.2 souhlasí s návrhem na směnu pozemků se Státním pozemkovým úřadem a pověřuje starostu 
obce k dalšímu jednání se Státním pozemkovým úřadem.



8. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
9. schvaluje Smlouvu do dílo se zhotovitelem stavby „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a 
Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice a prodloužení vodovodního řadu „3“ firmou PORR 
a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10.
10.
10.1 bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko
10.2 schvaluje zapojení obce Pačejov v Paktu starostů a primátorů, pověřuje starostu podpisem 
formuláře o přistoupení a DSO Horažďovicko v zastupování v rámci obcí DSO Horažďovicko.
10.3 pověřuje DSO Horažďovicko zastupováním při připravě společného výběrového řízení obcí 
DSO na likvidaci komunálního odpadu a jeho tříděných složek
11. volí členy školské rady Ing. Jana Vavřičku a Bc. Radka Jungera
12. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy 
Mateřské školy Pačejov s obcemi Kovčín, Maňovice a pověřuje starostu podpisem.
13. odmítá nominaci zástupce do Lokální pracovní skupiny za stanovených podmínek

16. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
ve  20.50  hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta starosta

Ověřovatelé

Luboš Straka Radek Junger


