
Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 17. ledna 2020 od 18.00 hodin 

v Pačejově v budově školní jídelny, č.p. 54

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. Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.

Starosta přivítal jednatele firmy AQUAŠUMAVA Ing. Kasalického.

Program:
1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Kanalizace v obci
4. Dotace
5. Různé, diskuze
6. Usnesení
7. Závěr

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: Pro   14      Proti  Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimun
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: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
Výsledek hlasování: Pro    12      Proti    Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská
Výsledek hlasování: Pro    12       Proti  Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno

zapisovatele: Alena Štěpániková
Výsledek hlasování: Pro    13      Proti    Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno



3. Kanalizace v obci
Starosta seznámil přítomné s plánem odkanalizování částí obce: Pačejov, Velešice, Týřovice a 
Pačejov-nádraží. Kanalizace je vzhledem k převýšení místních částí navržena z části jako gravitační
( na straně u ČOV) a z části jako tlaková (na straně odvrácené od ČOV). Dále informoval o 
možných variantách dalšího postupu v oblasti přípravy a realizace. V současné době je možné žádat
o dotaci u SFŽP do 31. ledna 2020. Výše dotace činí 63,75 % z celkových způsobilých výdajů. 
Podmínkou je vydané územní rozhodnutí, není stanoveno omezující kritérium finančních nákladů 
na 1 EQ – osobu. Na PD již bylo vynaloženo 1 669 800,- Kč. Vzhledem k hodnotícím kritériím, 
která jsou stanovena, bude výhodnější podat 2 žádosti
Celková cena obou akcí bude cca 120 mil. Kč 
Starosta seznámil přítomné s časovým harmonogramem akce. Pokud obec dotací získá bude nutný 
úvěr ve výši cca 30 mil. Kč a doba splácení cca 12 let.

Ing. Kasalický uvedl, že od roku 2021 musí mít každý vlastník nemovitosti doklady o likvidaci 
odpadních vod. Připravuje se systém kontroly likvidace odpadních vod. ČOV  budou muset 
evidovat, kdo odpadní vodu likviduje a jaké množství a vše zadávat do systému. Provozovatelé 
budou zadávat do systému spotřebu vody u každého odběratele. V systému bude možné zjistit, kdo 
a kolik vody odebírá a jak likviduje odpadní vody. Zatím na ČOV chybí dostatečná kapacita pro 
likvidaci vod. Pokud obec nezíská dotaci v tomto termínu, doporučuje výběrové řízení zadat hned 
po získání stavebního povolení, aby vše bylo připravené na vyhlášení podzimního termínu dotací.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
V průběhu jednání se dostavil p. Hosnedl, počet zastupitelů je 15.

Rozprava:
- kde bude tlaková kanalizace a kde gravitační
p. starosta – kanalizace je navržena jako gravitační, odpadní vody budou odtékat spádem a pod vsí, 
na straně odvrácené od ČOV, bude tlaková stanice a tlakovou kanalizací se odpadní vody vytlačí a 
pak odtečou spádem do ČOV,. ČOV budou ve vsi u družstva a na nádraží za budovou úřadu u 
rybníka.
- jaké jsou postihy při likvidaci odpadních vod
p. Kába – když vlastník nemá doklady 20tis. Kč, když vyváží jinam než do ČOV tak 50tis Kč
- cena kanalizační přípojky
Ing. Kasalický – při zpracování hromadné PD je cena cca 5tis. Kč, cena realizace přípojky je 2tis 
Kč/m do 5 metrů délky a další metry asi 1000 – 1500 / m, hloubka asi 2 m
- otázka domácích ČOV
Ing Kasalický – domácí ČOV nejsou všude vhodné, každý nemá v okolí vhodnou vodoteč. 
Vsakování může být povoleno pokud není v blízkosti studna. Odtok z DČOV může být do 
kanalizace, ale ne dešťové. Do dešťové nesmí jít přepad z jímek. V případě, že by DČOV špatně 
fungovala, byl by špatný výsledek vzorků z centrální ČOV a znamenalo by to finanční postih pro 
obec. Povolení k vypouštění vody z DČOV je na 10 let, vlastník musí hlídat, při překročení jsou 
sankce
- domácí ČOV dá hodně práce, musí se udržovat, vzorky odvážet do laboratoře, je zde spotřeba 
elektřiny
- jak se počítá vypouštění odpadních vod, pokud vlastník má svoji studnu
Ing. Kasalický – podle vyhlášky – 35 m3 na osobu nebo může být na zdroj vody osazen vodoměr, 
ale pak musí majitel po 6 letech nechat kontrolovat
p. starosta – stavba kanalizace a ČOV je nejvýznamější úkol pro obec, vše je zpožděno kvůli 
vlastníkům pozemků. ZO musí rozhodnout, zda požádat o dotace a zahájit stavbu. Zásobování 
vodou lze řešit souběžně, budou vhodné dotační tituly. Plánují se posilovací vrty, žádost o dotaci na 
výměnu šoupat na vodovodním řadu v Pačejově-nádraží podle zpracované studie na vytvoření 
skupinového vodovodu



- výše stočného
- obsah těžkých kovů ve vodě v současné době
Ing. Kasalický – cena stočného bude asi 40 Kč / m3. Obsah těžkých kovů je kolísající, v současné 
době se zpracovává posouzení zdravotních rizik. Tento problém se objevuje v souvislosti se 
suchem,je méně vody a škodliviny se více koncentrují. Připravuje se zapojení nového vrtu a 
součástí bude i úpravna vody.
- jaká jsou zdravotní rizika
Ing. Kasalický – rizika nejsou velká, jsou přísnější normy a pokud je v místě malý odběr vody, 
dochází k ohřevu vody a pak k výskytu bakterií. Ničí se varem – je doporučeno v rychlovarné 
konvici vodu 3x převařit, existují i filtry.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci na odkanalizování částí obce Pačejov-nádraží 
a Pačejov, Velešice, Týřovice

Výsledek hlasování: Pro   15       Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

4. Dotace
4.1 Starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci z Národního programu Životní 
prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží. Dotace bude ve výši 63.75, 
náklady 50 511 mil. Kč bez DPH.
Podání žádosti zajistí firma AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, 
výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží“, administrací žádosti pověřuje firmu 
AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

Výsledek hlasování: Pro   15       Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

4.2 Starosta seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci Národního programu Životní 
prostředí, výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice. Dotace bude ve 
výši 63/75 %, celkové náklady 50 550mil Kč.
Podání žádosti zajistí firma AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, 
výzva č. 4/19 na stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“, administrací žádosti 
pověřuje firmu AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.

Výsledek hlasování: Pro    15      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

4.3 Starosta seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj na akci „Výměna kotlů a rozšíření ústředního topení v ZŠ Pačejov“. Podání žádosti o 
dotaci zajistí firma Kalisto Vodňany. Dotace bude ve výši 1mil. Kč, náklady ve výši cca 1,8mil Kč
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Pačejov schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR podprogramu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, pro dotační titul: 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice 
roku na akci "Výměna kotlů a rozšíření ústředního topení v Základní škole Pačejov", administrací 
žádosti pověřuje Kalisto s.r.o., Vodňany.

Výsledek hlasování: Pro    15       Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

4.4 Starosta seznámil se záměrem na podání žádosti z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV 
PK na akci „Výměna nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“. Náklady budou ve výši 
cca 650tis Kč, dotace cca 500 000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu  Plzeňského kraje 
PSOV PK na akci „Výměna nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ a pověřuje radu 
obce administrací žádosti

Výsledek hlasování: Pro    15      Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

4.5 Starosta seznámil přítomné s návrhem na podání žádosti o dotace na hospodaření v lescích:
a) z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora ochrany lesa v PK na zřízení oplocenek,
dotace bude ve výši cca 52 780,00 Kč
b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů, dotace bude ve výši 
cca 52 800,00 Kč
c) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích,
dotace bude ve výši cca 869 465,00 Kč
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotaci:
a) z dotačního programu Plzeňského kraje Podpora ochrany lesa v PK na zřízení oplocenek. 
b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů
c) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

Výsledek hlasování: Pro          Proti    Zdrželi se   
Usnesení bylo schváleno

5. Různé, diskuze
- jaká je situace u spodních vod
Ing. Kasalický – situaci zpracovává hydrogeolog, z důvodu sucha úroveň klesá a vysychají vodní 
zdroje

6. Usnesení
Zastupitelstvo obce:
1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Miroslav Šimon
    ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská        zapisovatel: A. Štěpáníková
3. schvaluje podání žádostí o dotaci na odkanalizování částí obce Pačejov-nádraží a Pačejov,
    Velešice, Týřovice
4.



4.1 schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na
      stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží“, administrací žádosti pověřuje firmu   
      AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.
4.2 schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, výzva č. 4/19 na
       stavbu „Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“, administrací žádosti pověřuje firmu 
       AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín.
4.3 schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
      venkova, pro dotační titul: 117d8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na akci "Výměna
      kotlů a rozšíření ústředního topení v Základní škole Pačejov", administrací žádosti pověřuje 
      Kalisto s.r.o., Vodňany.
4.4 schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu  Plzeňského kraje PSOV PK na akci
      „Výměna nefunkčních prvků vodovodní soustavy v Pačejově“ a pověřuje radu obce  
       administrací žádosti
4.5  schvaluje podání žádostí o dotaci:
       a) z dotačního programu Plzeňského kraje 2019 Podpora ochrany lesa v PK na zřízení   
       oplocenek. 
       b) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů
       c) z dotačního programu Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
       v lesích
     

13. 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

Věra Chlanová Božena Behenská


