Zápis
ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 27. června 2019 od 18.00 hodin
ve Strážovicích, v budově hasičárny
Před zahájením zasedání starosta obce informoval přítomné o úspěchu obce v soutěži
Vesnice roku. Obec získala zlatou stuhu a titul Vesnice Plzeňského kraje roku 2019.
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, 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. Obecně závazné vyhlášky
6. Vodné, stočné
7. Členství obce v SMS ČR
8. Dotace
9. Rozpočtové opatření
10 Revokace usnesení č. 6.b) a 6.c) ze dne 14.12.2018
11. Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby
12. Různé, diskuze
13. Usnesení
14. Závěr
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Radek Junger, Zdeněk Voska
ověřovatele zápisu: Miroslav Šimon, Luboš Straka
a zapisovatele: Alena Štěpáníková
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Radek Junger, Zdeněk Voska
Výsledek hlasování: Pro 10
Proti
Zdrželi se 2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Miroslav Šimon, Luboš Straka
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 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. Obecně závazné vyhlášky
5.a)
Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky 1/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy. Vyhláška č. 1/2006 není zcela v souladu s právním
předpisem a Odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra doporučil, aby ZO schválilo novou
vyhlášku.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
V průběhu jednání se dostavila paní B. Behenská. Počet zastupitelů je 13
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

5.b)
Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky 2/2019, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí. Vyhláška č.
1/2001 již není zcela v souladu s právními předpisy, bylo doporučeno vyhlášku zrušit.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

5.c)
Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky 3/2019, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 1/2002, o udržování veřejného pořádku. Vyhláška č. 1/2002 již není zcela v
soulaldu s právními předpisy, bylo doporučeno vyhlášku zrušit
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 1/2002, o udržování veřejného pořádku.
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

6. Vodné, stočné
Starosta seznámil přítomné se záměrem zpracování variantní studie zásobování pitnou vodou, na
studii obec obdržela dotaci od Plzeňského kraje. V Pačejově-nádraží probíhá akce úpravy
vodovodu. V souvislosti s dalšími náklady, které jsou nutné na posílení zásobování pitnou vodou a
zpracovanou kalkulací nákladů navrhuje zvýšení ceny vodného na 37,00 Kč za m3 včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného 37.00 Kč / m3 včetně DPH, a to od 1. 1. 2020
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

7. Členství obce v SMS ČR
Starosta podal návrh na podání přihlášky do Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení místních
samospráv zastupuje zájmy obcí. Příspěvek bude ve výši 2 500,- Kč za obec a 2,- Kč za každého
občana obce.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje přistoupení obce Pačejov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov
Sdružení místních samospráv ČR
b) ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zadání spolu s tímto usnesením na
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

8. Dotace
8.1 Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení finančního příspěvku podle § 35 zákona č.
289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu „Vodní nádrž na pozemku
724/1 k. ú. Pačejov“ pro rok 2019 ve výši 2 672 833,- Kč a pro rok 2020 ve výši 4 009 250,- Kč, v
celkové výši 6 682 083,- Kč. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 100 % nákladů po provedeném
výběrovém řízení.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního příspěvku podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., lesní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“ pro
rok 2019 ve výši 2 672 833,- Kč a pro rok 2020 ve výši 4 009 250,- Kč, v celkové výši 6 682 083,Kč.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

8.2 Starosta seznámil přítomné s oznámením Ministerstva pro místní rozvoj o přidělení dotace z
dotačního programu Podpora vítězů soutěže vesnice roku na stavbu „Pačejov, úprava hřbitovaoprava chodníků“ ve výši 600 000,- Kč. Bude podepsána Smlouva o dílo s dodavatelem, akce bude
zahájena v září, budou osazeny žulové obrubníky a chodníky budou z žulových odseků.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora vítězů soutěže vesnice roku na stavbu „Pačejov, úprava hřbitova-oprava chodníků“ ve výši
600 000,- Kč
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

9. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6
Dále seznámil s rozpočtovými opatřeními, která přijala rada obce a starosta obce za období od
posledního zasedání ZO, všechna rozpočtová opatření jsou zveřejněna na webových stránkách obce
v záložce Rozpočet obce. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům
i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 6
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

10. Revokace usnesení č. 6.b) a 6.c) ze dne 14. 12. 2018
Starosta navrhl revokaci usnesení č. 6.b) a 6.c) ze dne 14.12.2018 a nové zmocnění rady obce, kdy
ZO stanoví kompetenci pro radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu:
1. Změny bez omezení výše:
a) rozpočtové opatření účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, a to do
příjmů i do výdajů. Vyšší částky ve výdajích (spolufinancování obce) lze zapojit jen v
případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod nebo když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z nesprávné
úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován
2. Přesun rozpočtových prostředků mezi závaznými ukazateli „řádky“ schváleného rozpočtu v
maximální výši 500.000,00 Kč bez dopadu na jejich celkový objem.
3. Navýšení závazného ukazatele rozpočtových výdajů, pokud bude zajištěno jejich krytí
rozpočtovými příjmy nebo uspořenými finančními prostředky minulých let v maximální výši
500.000,00 Kč v období mezi dvěma zasedáními zastupitelstva
4. Rada obce dává rozpočtová opatření na vědomí zastupitelstva
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) revokuje usnesení č. 6.b) a 6.c) ze dne 14.12.2018
b) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů kompetenci pro radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v
následujícím rozsahu:
1. Změny bez omezení výše:
a) rozpočtové opatření účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, a to do
příjmů i do výdajů. Vyšší částky ve výdajích (spolufinancování obce) lze zapojit jen v
případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod nebo když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z nesprávné
úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován
2. Přesun rozpočtových prostředků mezi závaznými ukazateli „řádky“ schváleného rozpočtu v
maximální výši 500.000,00 Kč bez dopadu na jejich celkový objem.
3. Navýšení závazného ukazatele rozpočtových výdajů, pokud bude zajištěno jejich krytí
rozpočtovými příjmy nebo uspořenými finančními prostředky minulých let v maximální výši
500.000,00 Kč v období mezi dvěma zasedáními zastupitelstva
4. Rada obce dává rozpočtová opatření na vědomí zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

11. Smlouva o podmínkách umístění a provedení stavby
Starosta seznámil přítomné se záměrem opravy rybníčku ve Velešicích. V současné době je
zpracováván pasport k žádosti o povolení nakládání s vodami. Vodoprávní úřad vyžaduje souhlas
vlastníka sousedního pozemku p. č. 823 v k. ú. Velešice u Pačejova, na kterém se nachází část
stávajícího odpadního koryta.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby „Vodní nádrž
Velešice“ mezi Obcí Pačejov a p.................................................
Výsledek hlasování: Pro 13
Usnesení bylo schváleno

Proti

Zdrželi se

12. Různé, diskuze
p. Běloch – největší zásluhu na úspěchu obce v soutěži má určitě starosta, odvedl nejvíce práce a
jeho zásluhou získala obec toto ocenění
p. Straka – je to zásluha starosty a je důležité nenechat se odradit negativními připomínkami
p. Behenská – určitě je to zásluha systematické každoroční práce starosty
p. starosta – obec poprvé podala přihlášku do soutěže po třech letech od jeho nástupu do funkce,
nejprve bylo třeba opravovat – škola, školka, rybníčky atd. Dnes je Pačejov známý, nejen fotbalem
nebo zásluhou hasičů nebo tím, že se tu koná rally. Je známý jako obec.
13. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Radek Junger, Zdeněk Voska
ověřovatele zápisu: Miroslav Šimon, Luboš Straka
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 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
b) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
1/2001, o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí
c) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
1/2002, o udržování veřejného pořádku.
6. schvaluje schvaluje cenu vodného 37.00 Kč / m3 včetně DPH, a to od 1. 1. 2020
7. a) schvaluje přistoupení obce Pačejov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a §
84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv ČR
b) ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zadání spolu s tímto usnesením na
adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.
8.
8.1 schvaluje přijetí finančního příspěvku podle § 35 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, na stavbu „Vodní nádrž na pozemku 724/1 k. ú. Pačejov“ pro rok 2019
ve výši 2 672 833,- Kč a pro rok 2020 ve výši 4 009 250,- Kč, v celkové výši 6 682 083,- Kč.
8.2 schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora vítězů
soutěže vesnice roku na stavbu „Pačejov, úprava hřbitova-oprava chodníků“ ve výši
600 000,- Kč
9. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 6
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO
10. a) revokuje usnesení č. 6.b) a 6.c) ze dne 14.12.2018
b) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci pro radu obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu:
1. Změny bez omezení výše:
a) rozpočtové opatření účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, a to do
příjmů i do výdajů. Vyšší částky ve výdajích (spolufinancování obce) lze zapojit jen v
případech, kdy zastupitelstvo určilo zdroje krytí
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, dále v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod nebo když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z nesprávné
úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj

musí být realizován
2. Přesun rozpočtových prostředků mezi závaznými ukazateli „řádky“ schváleného rozpočtu v
maximální výši 500.000,00 Kč bez dopadu na jejich celkový objem.
3. Navýšení závazného ukazatele rozpočtových výdajů, pokud bude zajištěno jejich krytí
rozpočtovými příjmy nebo uspořenými finančními prostředky minulých let v maximální
výši 500.000,00 Kč v období mezi dvěma zasedáními zastupitelstva
4. Rada obce dává rozpočtová opatření na vědomí zastupitelstva
11. schvaluje Smlouvu o podmínkách umístění a provedení stavby „Vodní nádrž Velešice“ mezi
Obcí Pačejov a p. …..............................
14. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 19.30 hodin.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

Ověřovatelé

Miroslav Šimon

Luboš Straka

