Zápis
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 26. dubna 2019 od 18.00 hodin
ve Velešicích, v budově č. p. 58
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 .. členů zastupitelstva z celkového počtu 13 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé 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. Zpráva o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO
5. Závěrečný účet obce za rok 2018
6. Rozpočtové opatření
7. Majetkové záležitosti
8. Plán obnovy vodovodů a kanalizací 2019 - 2028
9. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů
10. Dotace
11. Různé, diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Miroslav Šimon, Ladislav Hosnedl
ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská
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, Ladislav Hosnedl
Výsledek hlasování: Pro 11
Proti
Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti
Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

zapisovatele: Alena Štěpáníková
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti
Usnesení bylo schváleno

Zdrželi se 1

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
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. Závěrečný účet obce za rok 2018
Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2018.
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2018 a všechny příslušné přílohy včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 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 2018 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2018 sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2018 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
2018 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Pačejov za rok
2018, a to bez výhrad.
c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2018 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

6. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4
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 rozpočtové opatření č. 4
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

7. Majetkové záležitosti
Starosta seznámil přítomné s žádostí Správy železniční dopravní cesty o prodej části pozemku p. č.
1164/26 o výměře 71 m2. Po obdržení návrhu smlouvy a oddělovacího geometrického plánu bude
záměr předložen ZO ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost SŽDC o prodej části pozemku
8. Plán obnovy vodovodů a kanalizací 2019 - 2028
Starosta seznámil přítomné s Plánem obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 – 2028,
zastupitelé dokument obdrželi písemně. Rada obce plán vzala na vědomí a doporučila ZO ke
schválení.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán obnovy vodovodů a kanalizací 2019 – 2028.
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo schváleno
9. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
Starosta seznámil přítomné s dokumentem Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU GDPR. Zastupitelstvo tímto ukládá jednotlivým členům ZO, aby při plnění
svých úkolů zajišťovali dodržování těchto pravidel a starostovi ukládá zajistit dodržování pravidel
obecním úřadem. Zastupitelé dokument obdrželi písemně.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním
osobních údajů
10. Dotace
10.1 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu Plzeňského
kraje Program stabilizace a obnovy venkova PK 2019 na akci „Obnova dopravního hřiště v
mateřské škole“ ve výši 480.000,- Kč. Celkové náklady akce budou cca 812.000,- Kč
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Program
stabilizace a obnovy venkova PK 2019 na akci Obnova dopravního hřiště v mateřské škole“ ve výši
480.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

10.2 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu Plzeňského
kraje Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 na akci „Variantní
studie zásobování pitnou vodou obce Pačejov“ ve výši 25.000,- Kč. Celkové náklady akce budou
cca 38.000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Variantní studie
odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 na akci „Variantní studie zásobování pitnou
vodou obce Pačejov“ ve výši 25.000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro 13 Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo schváleno
10.3 Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2019 na obnovu křížku
na pozemku p. č. 1194/7 v k. ú. Pačejov ve výši 30.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK Záchrana a
obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2019 na obnovu křížku na
pozemku p. č. 1194/7 v k. ú. Pačejov ve výši 30.000,- Kč.
10.4 Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na akci „Výměna
nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ ve výši 559.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na akci „Výměna
nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ ve výši 559.000,- Kč
10.5 Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrových řízení:
- na akci „Pořízení decentrální vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“ podala nejvýhodnější
nabídku firma ENTALPA s.r.o, Praha, která si vyžádala podklady na základě zveřejněné výzvy
- na akci „Obnova dopravního hřiště v Mateřské škole“ podala nejvýhodnější nabídku firma 4soft
s.r.o. Tanvald.
- na akci „Pačejov, úprava hřbitova – oprava chodníků“ podala nejvýhodnější nabídku firma StafisKT, Pačejov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky výběrových řízení na akce „Pořízení decentrální
vzduchotechniky do ZŠ v obci Pačejov“, „Obnova dopravního hřiště v Mateřské škole“ a „Pačejov,
úprava hřbitova – oprava chodníků“
11. Různé, diskuze
1. Předseda Finančního výboru Miroslav Šimon seznámil přítomné se zprávou o kontrolách, které
provedl Finanční výbor. Výbor provedl kontrolu hospodaření Mateřské školy, kontrolu provedené
inventarizace majetku obce a vzal na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru
dotazy
- v jaké hodnotě se vyřadil majetek obce při inventarizaci
- zda by bylo možné určit ve Velešicích obytnou zónu – řidicí jezdí rychle a po komunikacích se
pohybují děti.
- vysílač O2 na budově školy - jakým způsobem jsou hlídány limity neionizujícího záření a jak je
zajištěna ochrana dětí v základní škole. Byla zveřejněna nová americká studie o karcinogenních
účincích tohoto záření, bylo by třeba iniciovat urgentní přehodnocení instalace vysílače
p. starosta
- při inventarizaci byl vyřazen majetek v hodnotě cca 160tisíc Kč, největší položkou byl starý
rentgen na zdravotním středisku
- možnost určení obytné zóny bude konzultována s dopravním úřadem
- až skončí nájemní smlouva O2 bude se dále jednat, i o případném měření a hlídání limitů. Je
možné, že pokud obec neprodlouží smlouvu, O2 bude jednat s některým majitelem domu v
sousedství a vysílač v obci stále bude. Doporučuje obrátit se na instituce, které mají v kompetenci
stanovení limitů pro záření. Pokud by některá instituce nařídila ostranění antén z budov škol, anténa
bude odstraněna.
p. starosta – pozval přítomné na Den proti úložišti, připoměl, že podle loňského průzkumu je v
lokalitě Březový potok největší odpor proti stavbě úložiště
p. Kába – informoval přítomné, že na webových stránkách spolku JODN, je přístupný ke zhlédnutí
film
12. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miroslav Šimon, Ladislav Hosnedl
ověřovatele zápisu:
Věra Chlanová, Božena Behenská zapisovatel: A. Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2018 sestavenou k
rozvahovému dni 31.12.2018 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 2018 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce Pačejov za rok 2018, a to bez výhrad.
c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2018 provedl Krajský úřad
Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
6. a) schvaluje rozpočtové opatření
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou
7. bere na vědomí žádost SŽDC o prodej části pozemku
8. schvaluje Plán obnovy vodovodů a kanalizací 2019 – 2028.
9. bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

10.
10.1 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Program stabilizace a
obnovy venkova PK 2019 na akci Obnova dopravního hřiště v mateřské škole“ ve výši
480.000,- Kč.
10.2 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Variantní studie
odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2019 na akci „Variantní studie zásobování
pitnou vodou obce Pačejov“ ve výši 25.000,- Kč
10.3 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu PK Záchrana a obnova staveb
drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2019 na obnovu křížku na pozemku
p. č. 1194/7 v k. ú. Pačejov ve výši 30.000,- Kč.
10.4 bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019 na akci „Výměna
nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ ve výši 559.000,- Kč
10.5 bere na vědomí výsledky výběrových řízení na akce „Pořízení decentrální vzduchotechniky
do ZŠ v obci Pačejov“, „Obnova dopravního hřiště v Mateřské škole“ a „Pačejov, úprava
hřbitova – oprava chodníků“
11. bere na vědomí zprávu Finančního výboru
13. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 19.45 hodin.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

ověřovatelé

Věra Chlanová

Božena Behenská

