Zápis
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 27. září 2019 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 13 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, 2 zastupitelé se
omluvili. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh na doplnění programu zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, bod
bude projednáván jako 10. v pořadí.
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. OZV – Požární řád obce
6. Majetkové záležitosti
7. Územní plán obce – změna č. 2
8. Dotace
9. Rozpočtové opatření
10. Problematika hlubinného úložiště jaderného odpadu
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
Usnesení bylo schváleno

13 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 13 Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti
Zdrželi se
Usnesení bylo schváleno
zapisovatele: Alena Štěpáníková
Výsledek hlasování: Pro 13
Proti
Zdrželi se
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 závazná vyhláška
Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky 4/2019, kterou se vydává Požární
řád obce.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se vydává Požární řád
obce
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

6. Majetkové záležitosti
6.1 Starosta seznámil přítomné s návrhem na odkoupení části pozemku p.č. 823 - trvalý travní
porost, v k. ú. Velešice u Pačejova. Uvedený pozemek je ve vlastnictví p. …....................................
a byl rozdělen GP č. 153-72/2019 na pozemek p. č. 823/1 a pozemek p. č. 823/2 o výměře 241 m2.
Obec má v plánu rekonstrukci rybníčku. Na odkoupeném pozemku bude bezpečnostní přeliv a
odtokový profil potoka. V případě podání žádosti o dotaci na tuto akci je nutné, aby obec měla
uvedený pozemek ve vlastnictví. Cena 20,- Kč/ m2, celková cena 4 820,- Kč.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 823/2 o výměře 241 m2 v k.ú. Velešice u
Pačejova, který byl oddělen GP 153-72/2019 z pozemku p. č. 823 ve vlastnictví p.
….................................... za cenu 20,- Kč / m2 a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

6.2 Starosta seznámil přítomné s návrhem na odkoupení lesních pozemků p. č. 95 o výměře 9 635
m2, p. č. 99 o výměře 4 488 m2, p. č. 690 o výměře 9 477 m2 a p. č. 712 o výměře 6 374 m2 vše v
k.ú. Velešice u Pačejova od vlastníků p. …........................................................................................
za cenu 4,- Kč / m2, celková cena 119 896,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení lesních pozemků p. č. 95 o výměře 9 635 m2, p. č. 99
o výměře 4 488 m2, p. č. 690 o výměře 9 477 m2 a p. č. 712 o výměře 6 374 m2 vše v k. ú. Velešice
u Pačejova od vlastníků p.............................................................................................................., za
cenu 4,- Kč / m2 a pověruje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

6.3 Starosta seznámil přítomné s návrhem na zakoupení komunální techniky pro údržbu veřejných
prostranství, a to traktor s příslušenstvím: přední shrnovací radlice, kontejnerový nosič, svahový
mulčovač. Seznámil s nabídkami 3 firem: Šálek s.r.o., Prostějov, Agromak ND s.r.o. Jeneč, Gregor a
syn s.r.o., Tábor. Nabídka firmy Gregor a syn nesplňuje zadání. Technické a provozní požadavky a
cenové nabídky jsou uvedeny v příloze, která je součástí zápisu. Před hlasováním byla dána
možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení komunální techniky pro údržbu veřejných prostranství
od firmy Šálek s.r.o., Prostějov za cenu 844.975,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

7. Územní plán obce – změna č. 2
Starosta seznámil přítomné s návrhem zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Pačejov ve
zkráceném řízení. Jedná se o rozšíření plochy pro sportoviště, a to u školního hřiště a u fotbalového
hřiště.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání Změny č. 2 Územního plánu obce ve zkráceném řízení
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

8. Dotace
Starosta seznámil přítomné s oznámením o přidělení dotace z dotačního programu MMR
Integrovaný regionální operační program na stavbu „ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace dílen“ ve
výši 1 898 295,70 Kč spoluúčast obce bude 99 910,30 Kč. Celkové náklady 1 998 206,00 Kč.
Starosta podal návrh, aby Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce organizací výběrového řízení a
administrací akce.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje

a) přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Integrovaný regionální
operační program na stavbu „ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace dílen“ ve výši 1 898 295,70 Kč.
b) pověřuje radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

9. Rozpočtové opatření
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 10
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. 10
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

10. Problematika hlubinného úložiště jaderného odpadu
Starosta seznámil přítomné s aktuální situací v problematice hlubinného úložiště jaderného odpadu
a s připomínkami k návrhu věcného záměru zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů
směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorách a k
povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů., které byly vypracovány v rámci sdružení
obcí „Platforma proti hlubinnému úložišti“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje společnou verzi připomínek obcí a spolků sdružených v „Platformě
proti hlubinnému úložišti, obce a občané hájí svá práva“ k návrhu věcného záměru zákona o
zapojení dotčených obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání
radioaktivního odpadu v podzemních prostorách a k povolení provozování úložiště radioaktivních
odpadů. Doplňuje však tuto verzi o dva požadavky:
1. Žádáme právo veta pro jednotlivé obce, aby mohly budování úložiště na svém správním území
odmítnout,
2. Žádáme, aby byl celý proces výběru úložiště a hlavně zužování počtu lokalit pozastaven do doby,
než bude uváděný zákon schválen v zákonodárném procesu.
3. Souhlasíme, aby lokalitu Březový potok v Poradním panelu expertů zastupoval geolog Mgr.
Matěj Machek, Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení bylo schváleno

13

Proti

Zdrželi se

11. Různé, diskuze
p. starosta – poděkoval všem, kteří se podíleli na prezentaci v rámci soutěže Vesnice roku a na
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, na jeho přípravě i úklidu hřiště. Rozeslal několik odkazů
na rozhlasová i televizní vysílání, která se týkala soutěže a Pačejova.
Upozornil na další kulturní a společenské akce: 27.10. koncert Olgy Baričičové, 9.11. gastrosoutěž,
30.11. rozsvícení stromku ve vsi a 1.12. rozsvícení stromku na nádraží.
p. Straka – poděkoval starostovi a také za vše co se za poslední léta v obci udělalo. Všechny akce –
prezentace, vyhlášení i zájezd byly perfektně organizačně připravené. M. Hlůžková měla na zájezd
také velmi dobře připravený.
Dotazy a připomínky
– poděkování všem za reprezentaci obce v soutěži
– jak pokračuje příprava rozhledny?
– je správné rozhodnutí rady o účasti v soutěži Má vlast, v obcích je co ukazovat
– kdy bude dokončena stavba na dráze?
– bude se v rámci stavby něco dělat s budovou nádraží?
– co bude s hospodou U Kábů?
p. starosta
– návrh připravil architekt Kučera, jsou obeslány příslušné úřady a čeká se na vyjádření
– je přihlášená Mateřská škola a strážovický rybníček
– stavba peronizace trvat do 6/2021
– budou vyměněna okna, opravena fasáda a WC, oprava nebyla v plánu, ale povedlo se mu ji
prosadit
– stavební úřad zaslal majiteli budovy výzvu, aby budovu zabezpečil, majitel odpověděl, že má
domluvenu firmu. Majitel slibuje nápravu již asi od r. 2004
Starosta informoval o účasti na kontrolním dnu v SŽDC v Praze, kde slibili, že budou komunikace
po stavbě uvedeny do původního stavu, je v kontaktu s vedoucími pracovníky stavby. Byla stížnost
kvůli protihlukovým stěnám, byla by to zbytečná stavba, většina občanů stěny nechce. Projekt se
připravoval nejméně 5 let a za tu dobu nikdo nevyužil právo na poskytnutí jakékoliv informace o
stavbě.
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. Štěpániková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, Požární řád obce Pačejov
6.
6.1 schvaluje odkoupení pozemku p. č. 823/2, který byl oddělen GP 153-72/2019 z pozemku p. č.
823 v k. ú. Velešice u Pačejova ve vlastnictví p. .......................................................... za
cenu 20,00 / m2 a pověruje starostu podpisem příslušné smlouvy
6.2 schvaluje odkoupení lesních pozemků p. č. 95 o výměře 9 635 m2, p. č. 99 o výměře 4 488 m2,
p. č. 690 o výměře 9 477 m2 a p. č. 712 o výměře 6 374 m2 vše v k. ú. Velešice u Pačejova od
vlastníků p. ….................................................................................................. za cenu
4,00 Kč / m2 a pověruje starostu podpisem příslušné smlouvy
6. schvaluje zakoupení komunální techniky pro údržbu veřejných prostranství od firmy Šálek s.r.o.,
Prostějov za cenu 844.975,- Kč bez DPH
7. schvaluje zadání Změny č. 2 Územního plánu obce ve zkráceném řízení

8. a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Integrovaný
regionální operační program na stavbu „ZŠ Pačejov – rekonstrukce a inovace dílen“ ve výši
1.898 295,70 Kč.
b) pověřuje Radu obce organizací výběrového řízení a administrací akce
9. a) schvaluje rozpočtové opatření č. 10
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO
10. schvaluje společnou verzi připomínek obcí a spolků sdružených v „Platformě proti hlubinnému
úložišti, obce a občané hájí svá práva“ k návrhu věcného záměru zákona o zapojení dotčených
obcí a jejich občanů do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání radioaktivního odpadu
v podzemních prostorách a k povolení provozování úložiště radioaktivních odpadů. Doplňuje
však tuto verzi o dva požadavky:
1. Žádáme právo veta pro jednotlivé obce, aby mohly budování úložiště na svém správním
území odmítnout,
2. Žádáme, aby byl celý proces výběru úložiště a hlavně zužování počtu lokalit pozastaven do
doby, než bude uváděný zákon schválen v zákonodárném procesu.
3. Souhlasíme, aby lokalitu Březový potok v Poradním panelu expertů zastupoval
geolog Mgr. Matěj Machek, Ph.D.

13. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 20.10 hodin.

Milan Běloch
místostarosta

Ing. Jan Vavřička
starosta

Ověřovatelé

Věra Chlanová

Božena Behenská

