
Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 14. prosince 2018 od 18.00 hodin 

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

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov  bylo zahájeno v 18.00 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 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, 3 zastupitelé se 
omluvili. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:
1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Kontrola usnesení ZO
4. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
5. Zpráva o plnění volebního programu za rok 2018
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
7. Změna rozpočtu
8. Volba člena Kontrolního výboru
9. Činnost Kontrolního výboru
10. Činnost Finančního výboru
11. Dotace
12. Výběrové řízení
13. Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko
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    12     Proti  Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise:  Miroslav Šimon, Miloslava Hlůžková
Výsledek hlasování: Pro     10     Proti    Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:  Luboš Straka, Zdeněk Chaluš
Výsledek hlasování: Pro     10    Proti  Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno



zapisovatele: Alena Štěpáníková
Výsledek hlasování: Pro    11     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.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení 

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 a 
informačních deskách 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. Zpráva o plnění volebního programu za rok 2018
Starosta obce seznámil přítomné s plněním volebního programu za rok 2018.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění volebního programu za rok 2018

6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2019. Příjmy rozpočtu jsou plánovány 
na 14.828.300,00,- Kč, výdaje 18.589.191,46, saldo 3.760.891,46 bude kryto naspořenými 
finančními prostředky z minulých let. Rada obce projednala návrh rozpočtu a doporučila 
zastupitelstvu obce ke schválení. 
Starosta obce podal návrhy:
a) na zmocnění rady obce k provádění rozpočtových opatření z důvodu přijetí dotací a darů a 
placení daní, poplatků a sankcí a ostatní změny v rozsahu do 250.000,- Kč v jednotlivém případě.
b) na zmocnění starosty obce  k provádění rozpočtových opatření v rozsahu do 50 tis. Kč v 
jednotlivém případě -  k provádění rozpočtových opatření povinných (§ 16 odst.2 zák. č. 250/2000 
Sb.) - finanční vztahy k jinému rozpočtu (bez určení konkrétní výše)
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2019 jako schodkový, tj.
příjmy 14.828.300,00 Kč a
výdaje 18.589.191,46 Kč,
saldo     3.760.891,46 Kč (dle přílohy) kryto naspořenými finančními prostředky minulých let

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


b) zmocňuje Radu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření z důvodů: 
-  přijetí dotací a darů - z důvodů placení daní, poplatků a sankcí
 - ostatní změny v rozsahu do 250 tis. Kč v jednotlivém případě
c) zmocňuje starostu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření:
- v rozsahu do 50 tis. Kč v jednotlivém případě
-  k provádění rozpočtových opatření povinných (§ 16 odst.2 zák. č. 250/2000 Sb.) - finanční     
vztahy k jinému rozpočtu (bez určení konkrétní výše)
Výsledek hlasování: Pro    12      Proti   Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

7. Změna rozpočtu
Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu č. Z 4/2018, jedná se o navýšení fondu obnovy 
majetku o 500.000,- Kč. Dále seznámil s rozpočtovými opatřeními, která přijala rada obce a starosta
obce za období od posledního zasedání ZO. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se 
přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje změnu rozpočtu č. Z 4/2018  
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou 
Výsledek hlasování: Pro     12     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

8. Volba člena Kontrolního výboru
Starosta informoval přítomné o nutnosti doplnit počet členů Kontrolního výboru a navrhuje zvolit 
členem výboru pana Romana Hoška. Starosta se dotázal navrhovaného, zda souhlasí s kandidaturou
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členem Kontrolního výboru pana Romana Hoška
Výsledek hlasování: Pro    12      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

9. Činnost Kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru  seznámil přítomné s činností Kontrolního výboru a s plánem činnosti
na rok 2019
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro     12      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

10. Činnost Finančního výboru
Předseda Finančního výboru seznámil přítomné s činností Kontrolního výboru a s plánem činnosti 
na rok 2019
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2019
Výsledek hlasování: Pro     12     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno



11. Dotace
11.1 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu Plzeňského 
kraje Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018 na akci „Nutné
odbahnění vodní nádrže Pačejov“ ve výši 250.000,- Kč. Bylo nutné ihned  vybrat dodavatele, proto 
rada obce vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Nejvýhodnější nabídku podala 
firma BM zemní a stavební práce s.r.o. Nýrsko. Celkové náklady akce budou 686.855,24 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  souhlasí  s  přijetím  dotace   z  dotačního  programu  Plzeňského  kraje
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK na akci „Nutné odbahnění vodní nádrže
Pačejov“ ve výši 250.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro   12    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

11.2  Starosta seznámil přítomné s oznámení o přidělení dotace z Operačního programu životního
prostředí na Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov ve výši 597 982,- Kč.
Předpokládané celkové náklady jsou 854 260,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z  Operačního programu životního prostředí na akci
„Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ ve výši 597 982,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro   12    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

12. Výběrové řízení
12.1 Starosta seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na akci „Nutné odbahnění vodní 
nádrže Pačejov“, které vyhlásila rada obce. Nejvýhodnější nabídku podala firma BM zemní a 
stavební práce s.r.o. Nýrsko. Celkové náklady akce budou 686.855,24 Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje postup rady obce ve věci vyhlášení výběrového řízení na akci „Nutné odbahnění vodní 
nádrže Pačejov“  a souhlasí s výsledkem výběrového řízení
Výsledek hlasování: Pro   12     Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

12.2 Starosta seznámil přítomné s návrhem, aby výběrové řízení a administraci akce „Pořízení 
decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ zajistila Tendra Mělník, s.r.o. Před hlasováním 
byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby provedení úkonů spojených s výběrovým řízením a administrací 
akce „Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ zajistila Tendra Mělník, s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro   12    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno



12.3 Starosta seznámil přítomné s návrhem, aby provedení úkonů spojených s výběrovým řízením 
akce „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“ zajistila agentura Vše pro venkov, administrací 
akce bude pověřena rada obce. Obec bude žádat o finanční příspěvek ve výši 100% nákladů, které 
budou činit 5.576.646,- bez DPH. Bude se jednat zakázku malého rozsahu a uzavřené výběrové 
řízení, bude osloveno 8 firem.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby provedení úkonů spojených s uzavřeným výběrovým řízením na 
akci „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“  zajistila agentura Vše pro venkov a pověřuje 
radu obce k provedení úkonů spojených administrací akce
Výsledek hlasování: Pro   12    Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

13. Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019

14. Různé, diskuze
dotazy:
- zda už je zakoupený sklad obce
- rekuperace v učebně měla být součástí stavby
- nesvítí veřejné osvětlení v části obce
- zda bude stavba lesního rybníčku souviset s cestou, jestli se opraví
- bylo by třeba vysekat trní u jabloní na cestě do starých zahrad

p. starosta:
- sklad zatím odmítl převzít, je zde umístěný odpad ČD
- rekuperace byla v PD, ale nebyla z nějakých důvodů zhotovena. KHS dala souhlas ke kolaudaci,
  nyní při kontrole zjistila závadu. Stavba byla předána řediteli školy až před 4 lety
- oprava osvětlení bude objednána
- oprava staré cesty není možná v souvislosti se stavbou, část cesty není obce, obec projevila zájem
  část cesty odkoupit od ČD, ale bude to trvat nějaký čas. Počítá se s tím, že v okolí rybníčku bude
  zřízena relaxační zóna s lavičkami.
- p. Chaluš zjistí stav u jabloní a bude se řešit na jaře

15. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimon, Miloslava Hlůžková
    ověřovatele zápisu: Luboš Straka, Zdeněk Chaluš zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. bere na vědomí zprávu o plnění volebního programu za rok 2018
6. a) schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2019 jako schodkový,
        příjmy 14.828.300,00 Kč a
        výdaje 18.589.191,46 Kč,
        saldo     3.760.891,46 Kč (dle přílohy) kryto naspořenými finančními prostředky minulých let



    b) zmocňuje Radu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření z důvodů: -  přijetí dotací a  
        darů - z důvodů placení daní, poplatků a sankcí
        - ostatní změny v rozsahu do 250 tis. Kč v jednotlivém případě
    c) zmocňuje starostu obce Pačejov k provádění rozpočtových opatření:
        - v rozsahu do 50 tis. Kč v jednotlivém případě-  k provádění rozpočtových opatření povinných
        (§ 16 odst.2 zák. č. 250/2000 Sb.) - finanční     vztahy k jinému rozpočtu (bez určení
        konkrétní výše)
7. a) schvaluje změnu rozpočtu č. Z 4/2018  
    b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
8. volí členem Kontrolního výboru pana Romana Hoška
9. schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019
10. schvaluje plán činnosti Finančního výboru na rok 2019
11.
11.1 souhlasí s  přijetím dotace  z dotačního programu Plzeňského kraje Odstraňování
       havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK na akci „Nutné odbahnění vodní nádrže Pačejov“
       ve výši 250.000,- Kč.
11.2 schvaluje přijetí dotace z  Operačního programu životního prostředí na akci „Pořízení
        decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ ve výši 597 982,- Kč.
12.
12.1 schvaluje postup rady obce ve věci vyhlášení výběrového řízení na akci „Nutné odbahnění
        vodní nádrže Pačejov“ a souhlasí s výsledkem výběrového řízení
12.2 schvaluje, aby provedení úkonů spojených s výběrovým řízením a administrací akce „Pořízení
        decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ zajistila Tendra Mělník, s.r.o.
12.3 schvaluje, aby provedení úkonů spojených s uzavřeným výběrovým řízením na akci „Vodní
        nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“zajistila agentura Vše pro venkov a pověřuje radu obce
        k provedení úkonů spojených administrací akce
13. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2019

14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 19.20 hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička    
místostarosta         starosta

ověřovatelé

Luboš Straka Zdeněk Chaluš


