
 Zápis
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 12. prosince 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 14 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, 1 zastupitel 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 o stanovení systému sběru komunálních odpadů 5/2019 a o místních    
    poplatcích 6/2019, 7/2019 a 8/2019
6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru 
7. Zpráva o činnosti finančního výboru 
8. Odměňování 
9. Studie zásobování pitnou vodou 
10. Rozpočet Obce Pačejov na rok 2020 
11. Rozpočet DSO Horažďovicko 
12. Majetkové záležitosti 
13. Dotace 
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    14     Proti  0 Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Bc. Radek Junger, Miroslav Šimon
ověřovatele zápisu: Zdeněk Voska, Kateřina Buchtová
a zapisovatele: Miloslava Hlůžková
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Bc. Radek Junger, Miroslav Šimon
Výsledek hlasování: Pro    12      Proti   0  Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:  Zdeněk Voska, Kateřina Buchtová
Výsledek hlasování: Pro    12       Proti  0 Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno



zapisovatele: Miloslava Hlůžková
Výsledek hlasování: Pro    13       Proti  0  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
5.1 Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky 5/2019 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Pačejov. K návrhu vyhlášky došly od zastupitele
F. Káby v průběhu přípravy zasedání ZO 2 připomínky, které byly do návrhu zapracovány.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
F. Kába zdůvodnil svůj návrh připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Pačejov

Výsledek hlasování: Pro    14      Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

5.2 Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 6/2019 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
F. Kába navrhl, aby u návrhu OZV 6/2019 byl doplněn bod č.3., čl. 2: "Poplatník po uhrazení poplatku 
obdrží samolepku s logem firmy svážející směsný komunální odpad".
Starost navrhl doplnění: „to platí v případě, že toto znění schválí Odbor dozoru Ministerstva vnitra“.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výsledek hlasování: Pro   14       Proti  0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

5.3 Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 o místním poplatku 
ze psů
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

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


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

Výsledek hlasování: Pro    14      Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

5.4 Starosta seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 8/2019 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství

Výsledek hlasování: Pro   14       Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

6. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Ladislav Hosnedl seznámil přítomné se zprávou o činnosti 
výboru za rok 2019 a s návrhem Plánu práce výboru na rok 2020.

Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje plán práce kontrolního výboru
b) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru

Výsledek hlasování: Pro    13      Proti   0  Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno

7. Zpráva o činnosti finančního výboru
Předseda finančního výboru Miroslav Šimon seznámil přítomné se zprávou o činnosti finančního 
výboru za rok 2019 a s návrhem Plánu práce výboru na rok 2020.

Zastupitelstvo obce 
a) schvaluje plán práce finančního výboru
b) bere na vědomí zprávu finančního výboru

Výsledek hlasování: Pro   13       Proti   0  Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno

8. Odměňování
Starosta seznámil přítomné s návrhem na stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce a předsedkyně kulturní komise ve výši 1.500,- měsíčně
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a 
předsedy kulturní komise ve výši 1.500,- měsíčně

Výsledek hlasování: Pro    13      Proti   0  Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno
9. Studie zásobování pitnou vodou



Starosta seznámil přítomné s návrhem studie zásobování pitnou vodou, kterou zpracovala firma 
AQUAŠUMAVA. Jedná se o zvolenou variantu propojení vodovodů v jednotlivých místních 
částech a vytvoření skupinového vodovodu, vybudování centrálního vodojemu s úpravnou vody a 
vybudování posilovacích vodovodních vrtů s napojením na centrální vodojem. Jednotlivé varianty 
počítaly s napojením na vodovod Města Horažďovice a případně obce Chanovice. Tyto varianty 
však byly správci vodovodů zamítnuty.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Studii zásobování pitnou vodou obce Pačejov, jedná se o zvolenou 
variantu propojení vodovodů v jednotlivých místních částech a vytvoření skupinového vodovodu, 
vybudování centrálního vodojemu s úpravnou vody a vybudování posilovacích vodovodních vrtů s 
napojením na centrální vodojem
Výsledek hlasování: Pro   14       Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

10. Rozpočet Obce Pačejov na rok 2020
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Obce Pačejov na rok 2020 a střednědobým 
výhledem rozpočtu na rok 2021 - 2023
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje
a) rozpočet Obce Pačejov na rok 2020 jako schodkový, tj.
    Příjmy 19.938.750,00 Kč
    Výdaje 23.070.520,00 Kč
    saldo 3.131.770,00 Kč je kryto naspořenými finančními prostředky minulých let
b) střednědobý výhled rozpočtu Obce Pačejov na roky 2021 - 2023
Výsledek hlasování: Pro  14        Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

11. Rozpočet DSO Horažďovicko
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2020 a střednědobým 
výhledem rozpočtu na rok 2021 - 2022

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2020 a střednědobý 
výhled rozpočtu na rok 2021 – 2022.

12. Majetkové záležitosti
Starosta seznámil přítomné s návrhem na odkoupení pozemku p. č. 864/23 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 143 m2 v k.ú.  Pačejov od vlastníka p. ….........................................., za cenu
40,- Kč / m2, celková cena  5 720,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 864/23 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 143 m2 v k.ú.  Pačejov od vlastníka p. …...................................., za cenu 
40,- Kč / m2 a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy

Výsledek hlasování: Pro    14      Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno



13. Dotace
13.1 Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti Základní školou o dotaci z  Národního programu
životní prostředí, výzva 7 „Přírodní zahrady“  na realizaci přírodní zahrady u základní školy. 
Žadatelem bude Základní škola Pačejov, administraci dotace provede fi DOMOZA. Celkové 
náklady budou ve výši cca 500.000,- Kč dotace může být ve výši až 85%. 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce 
a) souhlasí  s podáním žádosti o dotaci Základní školou z Národního programu životní prostředí, 
výzva č. 7, „Přírodní zahrady“ na realizaci přírodní zahrady u Základní školy Pačejov 
b) pověřuje administrací dotace  Domoza projekt s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro    14      Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

13.2
Starosta seznámil přítomné s návrhem na podáním žádosti o dotaci z programu IROP  a MAS 
Pošumaví na modernizaci učebny přírodních věd a informatiky v Základní škole Pačejov. Studii 
využitelnosti provede p. Kamil Pikhart, Klatovy, Luby. Celkové náklady budou ve výši 2 mil. Kč,
dotace ve výši 95%.. Jedná se o zkvalitnění výuky fyziky, chemie, přírodopisu a informatiky. V 
rámci projektu bude provedena rekonstrukce vody, elektřiny včetně rozvodů k jednotlivým 
pracovištím, osvětlení a počítačová síť, obnova výpočetní a prezentační techniky a řešena bude také
bezbariérovost.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu IROP a MAS Pošumaví na modernizaci učebny 
přírodních věd a informatiky v Základní škole Pačejov
b) pověřuje radu obce administrací dotace

Výsledek hlasování: Pro   14       Proti   0  Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno

13.3
Starosta seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva kultury pro Místní 
knihovnu Pačejov na přechod na novou verzi knihovního systému KOHA, součástí bude obnova 
technického vybavení PC a tiskárny. Celkové náklady budou ve výši cca 44 000,- , dotace ve výši 
70 %.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva 
kultury „Přechod na nový knihovní systém KOHA“  pro Místní knihovnu Pačejov.

14. Různé, diskuze
B. Hosnedlová – dotaz na známky na popelnice, vyšší počet v zimě, když je popel?
Starosta – ano, počítá se s tím, budou letní a zimní známky
V. Chlanová – hnědé kontejnery na bioodpad budou i přes zimu?
Starosta – ano, podle zákona musí být, pokud však zamrzne, tak je nikdo nevyveze
Starosta  dále  informoval  o jednání,  které  proběhly s  investorem a zhotovitelem stavby ohledně
modernizace železniční trati. Obavy obyvatel lokality „Pracky“ ze změny parametrů jsou zbytečné,
neboť po dokončení stavby se počítá s měřením, na které jsou v rozpočtu stavby peníze a pokud by
měření nevyšlo, budou následovat opatření. Měření před zahájením stavby vyšlo a proto nebyly v
projektu  navrženy  opatření.  Opět  se  potvrdilo,  že  starosta  měl  od  začátku  pravdu  a  že  útoky
některých občanů byly naprosto zbytečné. Dále informoval, že obec vydala souhlasné stanovisko se



stavbou v lednu 2014, tedy v době,  kdy on nebyl  starostou.  Proto útoky na jeho osobu v této
souvislosti jsou naprosto nepodložené a neoprávněné. Kdyby se hlavní stěžovatel obrátil na obec
místo na média, tak starosta svolal jednání s investorem a vše mohlo být za půl hodiny vyřešeno.
Jenže o tento postup nebyl zájem.
J. Stichenwirthová – proč rada neschválila návrh usnesení „k opatřením“?
Starosta – protože to bylo po jednání a bylo jasné, že není potřeba, aby obec do toho vstupovala

15. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Bc. Radek Junger, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Zdeněk Voska, Kateřina Buchtová zapisovatel: Miloslava Hlůžková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. 
5.1 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
      přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a nakládání se stavebním
     odpadem na území obce Pačejov
5.2 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za provoz systému 
      shromažďová ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.3 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o místním poplatku ze psů
5.4 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného   
      prostranství
6. a) schvaluje plán práce kontrolního výboru
    b) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
7. a) schvaluje plán práce finančního výboru
    b) bere na vědomí zprávu finančního výboru
8. schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedkyně
    kulturní komise ve výši 1.500,- měsíčně
9. schvaluje Studii zásobování pitnou vodou obce Pačejov, jedná se o zvolenou variantu propojení
     vodovodů v jednotlivých místních částech a vytvoření skupinového vodovodu, vybudování
     centrálního vodojemu s úpravnou vody a vybudování posilovacích vodovodních vrtů s
     napojením na centrální vodojem
10. schvaluje
      a) rozpočet Obce Pačejov na rok 2020 jako schodkový, tj.
      Příjmy 19.938.750,00 Kč
      Výdaje 23.070.520,00 Kč
      saldo 3.131.770,00 Kč je kryto naspořenými finančními prostředky minulých let
      b) střednědobý výhled rozpočtu Obce Pačejov na roky 2021 - 2023
11. bere na vědomí návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu
      na rok 2021 a 2022.
12. schvaluje odkoupení pozemku p. č. 864/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 143
      m2 v k.ú.  Pačejov od vlastníka p. …................................., za cenu 40,- Kč / m2
      a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy
13.
13.1
a) souhlasí   s podáním žádosti o dotaci Základní školou z Národního programu životní prostředí, 
výzva č. 7, „Přírodní zahrady“ na realizaci přírodní zahrady u Základní školy Pačejov 
b) pověřuje administrací dotace  Domoza projekt s.r.o.
13.2
 a) souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu IROP a MAS Pošumaví na modernizaci učebny 
přírodních věd a informatiky v Základní škole Pačejov



b) pověřuje radu obce administrací dotace
13.3 bere na vědomí  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury „Přechod
        na nový knihovní systém KOHA“  pro Místní knihovnu Pačejov

16. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil zasedání
v 19,35 hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička    
místostarosta   starosta

ověřovatelé

Zdeněk Voska Kateřina Buchtová


