
                                                     
      Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 1. listopadu 2018, 
od 18:00 hodin v Kulturním domě v Pačejově-nádraží, v suterénu

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadním starostou 

obce Ing. Janem Vavřičkou („dále jako„předsedající“).

Všichni členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 
27. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace o konání zasedání byla zveřejněna v souladu s §
93 odst. 1 zákonač. o obcích.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, 
že přítomno je 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Pačejov  a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ 

Předsedající  jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu do rukou 
paní  Boženy Behenské, pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, paní Božena 
Behenská složí slib do rukou Ing. Jana Vavřičky.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu  Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit 
se přítomným zastupitelům i občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Schválení programu
4. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
5. Volba starosty a místostarosty

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) volba členů rady



6. Zřízení finančního a kontrolního výborua
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního a kontrolního výboru

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání

Výsledek hlasování: Pro   15       Proti Zdrželi se 
Usnesení bylo schváleno

4. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl členy návrhové komise: L. Straka, R. Junger
ověřovatelů zápisu: V. Chlanová, F. Kába
a zapisovatele: A. Štěpáníková

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: L. Straka, R. Junger

Výsledek hlasování: Pro   14       Proti    Zdrželi se    1
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: V. Chlanová, F. Kába

Výsledek hlasování: Pro   13      Proti   Zdrželi se    2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele: A. Štěpáníková

Výsledek hlasování: Pro   14     Proti    Zdrželi se    1
Usnesení bylo schváleno

5) Volba starosty a místostarosty
5 a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na určení, které funkce budou vykonávány
jako uvolněné.
Člen zastupitelstva pan Luboš Straka navrhuje, aby starosta vykonával svoji funkci jako uvolněný a 
navrhuje, aby pro volební období byl zvolen jeden neuvolněný místostarosta.
Rada obce bude mít 5 členů. 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  schvaluje, že starosta bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný 
Výsledek hlasování: Pro   15     Proti           Zdrželi se
Usnesení bylo schváleno



Předsedající dal hlasovat o návrhu, že pro volební období bude zvolen 1 neuvolněný místostarosta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro toto volební období 1 neuvolněného místostarostu

Výsledek hlasování: Pro   15 Proti      Zdrželi se
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo bere na vědomí, že rada obce bude mít 5 členů.

5 b) Určení způsobu volby starosty, místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 
veřejným hlasováním.  Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na způsob 
hlasování. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním

Výsledek hlasování: Pro   15  Proti        Zdrželi se 

5 c) Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Člen zastupitelstva  pan Luboš Straka navrhl zvolit do funkce starosty pana Ing. Jana Vavřičku a
dotázal se navrhovaného, zda souhlasí s kandidaturou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Pačejov pana Ing. Jana Vavřičku.

Výsledek hlasování: Pro   14 Proti       Zdrželi se      1
Usnesení bylo schváleno

Nově zvolený starosta Ing. Jan Vavřička poděkoval za důvěru, poděkoval z práci minulému 
zastupitelstvu a zhodnotil minulé volební období.

5 d) Volba místostarosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Člen zastupitelstva pan Zdeněk Chaluš navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Miroslava 
Šimona, vzhledem k počtu hlasů, které ve volbách obdržel. 
Předsedající se dotázal navrhovaného, zda souhlasí s kandidaturou.
Pan Miroslav Šimon sdělil, že bohužel musí kandidaturu odmítnout z důvodu povinností v 
zaměstnání.
Člen zastupitelstva pan Radek Junger navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Milana Bělocha.
Předsedající se dotázal navrhovaného, zda souhlasí s kandidaturou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce pana Milana Bělocha

Výsledek hlasování: Pro   14 Proti        Zdrželi se      1
Usnesení bylo schváleno



5 e) Volba členů rady obce
Předsedající informoval, že rada má 5 členů, členem rady se  stává automaticky z titulu funkce 
starosta a místostarosta obce. Jsou voleni 3 členové rady obce, volba proběhne veřejným 
hlasováním.

Předsedající navrhl zvolit do funkce člena rady pana  Františka Kábu a dotázal se navrhovaného, 
zda souhlasí s kandidaturou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členem rady pana Františka Kábu

Výsledek hlasování: Pro   14         Proti Zdrželi se     1
Usnesení bylo schváleno

Předsedající navrhl zvolit do funkce člena rady pana Luboše Straku a dotázal se navrhovaného, zda 
souhlasí s kandidaturou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členem rady pana Luboše Straku

Výsledek hlasování: Pro   14        Proti Zdrželi se     1
Usnesení bylo schváleno

Předsedající  navrhl zvolit do funkce člena rady pana Bc. Radka Jungera a dotázal se navrhovaného,
zda souhlasí s kandidaturou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členem rady pana Bc. Radka Jungera

Výsledek hlasování: Pro  14         Proti  Zdrželi se     1
Usnesení bylo schváleno

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6 a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích]. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři 
členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 
pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 
Volba členů proběhne veřejně hlasováním. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro     15 Proti Zdrželi se 
Usnesení bylo schváleno



6. b) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Miroslava Šimona a dotázal se 
navrhovaného, zda s kandidaturou souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana  Miroslava Šimona

Výsledek hlasování: Pro 14       Proti  Zdrželi se     1
Usnesení bylo schváleno

6.c ) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Ing. Ladislava Hosnedla  a 
dotázal se navrhovaného, zda s kandidaturou souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Ing. Ladislava Hosnedla
.
Výsledek hlasování: Pro 14        Proti  Zdrželi se     1
Usnesení bylo schváleno

6. d) Volba členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru Ing. Pavla Štípka, navrhovaný s kandidaturou 
souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru Ing. Pavla Štípka
.
Výsledek hlasování: Pro 14         Proti  Zdrželi se     1
Usnesení nebylo schváleno

Předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru: paní Květuši  Víškovou a dotázal se 
navrhované, zda s kandidaturou souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí člena finančního výboru  paní  Květuši Víškovou.

Výsledek hlasování: Pro 14         Proti  Zdrželi se      1
Usnesení bylo schváleno

Předsedající navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Jana Polenu a dotázal se navrhovaného, 
zda s kandidaturou souhlasí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru pana Jana Polenu
.
Výledek hlasování: Pro 14          Proti  Zdrželi se      1
Usnesení bylo schváleno

Volba třetího člena Kontrolního výboru proběhne na příštím zasedání ZO.



7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající informoval, že Odměna za funkci starosty jako uvolněného člena zastupitelstva je 
stanovena Nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích 
a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o o výši odměn členů zastupitelste územních samosprávných 
celků, v platném znění, byla stanovena odměna: 

za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.260,-měsíčně.
za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.500,- měsíčně.
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- měsíčně. 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru zastupitelstva 
ve výši 1.500,- měsíčně
za výkon funkce člena výboru ve výši 200,- měsíčně

Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva:
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.260,-měsíčně.
za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.500,- měsíčně.
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- měsíčně. 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru zastupitelstva 
ve výši 1.500,- měsíčně
za výkon funkce člena výboru ve výši 200,- měsíčně

Odměny budou poskytovány ode dne přijetí tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro     15  Proti  Zdrželi se 
Usnesení bylo schváleno

8. Diskuse
p. Hosnedlová – popřála novým zastupitelům, aby se vše dařilo jako dosud
p. starosta – informoval přítomné o rozvoji obce za minulé volební období, byl vydán mimořádný 
výtisk Zpravodaje, kde byly shrnuty investiční i ostatní akce tohoto období. Obec má stanoveny 
priority a práce budou pokračovat tak, aby se mohlo využít vyhlášených dotačních titulů. Obec 
čekají velké investice – stavba kanalizace ve všech částech obce a úpravy vodovodů tak, aby byl 
zajištěn dostatek vody. Obec se také zaměří na rozvoj bydlení, bude podporovat činnost zájmových 
spolků, budou pokračovat opravy komunikací, obměna veřejného osvětlení, revitalizace veřejných 
prostranství, úpravy rybníků. Je plánována stavba lesního rybníčku na zadržení vody v krajině na 
Prachárně, na který bude možné žádat o 100% příspěvek. Budou pokračovat opravy lesních a 
polních cest, revitalizace sportovních areálů – u školy i u fotbalového hřiště. Byl posílen fond 
rezerv, ze kterého bude možné financovat hospodaření v lesích v období až poklesnou příjmy. V 
učebnách nad školní jídelnou bude nové větrání s rekuperací, obec má podánu žádost o dotaci. 
Budou dále probíhat úpravy hřbitova, obec plánuje zřízení sběrného dvora. Obec i nadále zaměří 
svoji podporu na školství  i zdravotnictví a sociální oblast. 



9. Usnesení

Zastupitelstvo obce Pačejov

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: L. Straka, R. Junger
    ověřovatele zápisu: V. Chlanová, F. Kába  a zapisovatele: A. Štěpáníková
3. schvaluje, že starosta bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný a pro toto volební bude      
    zvolen jeden neuvolněný místostarosta
4. bere na vědomí, že rada obce bude mít 5 členů
5. schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním
6. volí starostou obce Ing. Jana Vavřičku
7. volí místostarostou obce Milana Bělocha
8. volí členy rady obce:  František Kába

    Luboš Straka
    Radek Junger

9. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
10. volí předsedou finančního výboru: Miroslava Šimona
11. volí předsedou kontrolního výboru: Ing. Ladislava Hosnedla
12. volí členy finančního výboru: Ing. Pavla Štípka a Květuši Víškovou
13. volí člena kontrolního výboru: Jana Polenu
      a odkládá volbu třetího člena výboru na příští zasedání 
14. stanovuje odměny za výkon funkcí:
     za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.260,-     
      měsíčně
     za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.500,- 
     měsíčně
     za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- měsíčně. 
     za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru zastupitelstva 
     ve výši 1.500,- měsíčně
     za výkon funkce člena výboru ve výši 200,- měsíčně

Předsedající poděkoval  přítomným za  účast a ukončil ustavující zasedání zastupitelstva v 19.10 
hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta          starosta

Ověřovatelé

Věra Chlanová František Kába



Ustavující zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 1. 11. 2018

USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Pačejov: 

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: L. Straka, R. Junger
    ověřovatele zápisu: V. Chlanová, F. Kába  a zapisovatele: A. Štěpáníková
3. schvaluje, že starosta bude svoji funkci vykonávat jako uvolněný a pro toto volební bude      
    zvolen jeden neuvolněný místostarosta
4. bere na vědomí, že rada obce bude mít 5 členů
5. schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním
6. volí starostou obce Ing. Jana Vavřičku
7. volí místostarostou obce Milana Bělocha
8. volí členy rady obce:  František Kába

    Luboš Straka
    Radek Junger

9. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
10. volí předsedou finančního výboru: Miroslava Šimona
11. volí předsedou kontrolního výboru: Ing. Ladislava Hosnedla
12. volí členy finančního výboru: Ing. Pavla Štípka a Květuši Víškovou
13. volí členy kontrolního výboru: Jana Polenu
      a odkládá volbu třetího člena výboru na příští zasedání 
14. stanovuje odměny za výkon funkcí:
     za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8.260,-     
      měsíčně
     za výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.500,- 
     měsíčně
     za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 350,- měsíčně. 
     za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru zastupitelstva 
     ve výši 1.500,- měsíčně
     za výkon funkce člena výboru ve výši 200,- měsíčně

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta          starosta


