
Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

16. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 10. září 2021

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:

1. schvaluje program zasedání 
2. schvaluje návrhovou komisi ve složení: Věra Chlanová, Kateřina Buchtová
    ověřovatele zápisu: Radek Junger, Miroslav Šimon zapisovatel: Alena Štěpáníková
3. bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
4. bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období
5. ruší usnesení rady č. 839 k prodloužení nájemní smlouvy na umístění vysílače  společnosti T 
Mobile na budově základní školy
6. a) schvaluje cenu stočného ve výši 42,- Kč bez DPH/m3 pro rok 2022
b) souhlasí se slevou ve výši 5 % na vodné pro odběratele pitné vody z Pačejova nádraží a Olšan 
nádraží z důvodů kvality vody za rok 2021 a do vyřešení problému realizací nové úpravny.
7.
7.1 schvaluje směnu části pozemku p. č. 398 – vodní plocha o výměře 200 m2 v k. ú. Strážovice u
Pačejova ve vlastnictví obce za část pozemku p. č. 195 – trvalý travní porost o výměře 200 m2 v k.
ú. Strážovice u Pačejova ve vlastnictví p................................
7.2 schvaluje prodej části pozemku p. č. 484/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 
m2 v k. ú. Týřovice u Pačejova p.  …............................... za cenu 100,- Kč / m2.
7.3 předběžně souhlasí s odkoupením části pozemku p.č. 1164/31 – jiná plocha, ostatní plocha v 
k. ú. Pačejov o výměře 290 m2 od vlastníka České dráhy, a. s., nábřeží L. Svobody 1222/12, 
Praha.
8. bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce
9. schvaluje:
a) Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 1190400037 na akci 
„Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží“ - výše podpory 29 749 955,73 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 1190400038 na akci 
„Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“ - výše podpory 32 677 101,83 Kč.
10. schvaluje:
a) Obecně závaznou vyhláškou č. 1 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
b) Obecně závaznou vyhláškou č. 2 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.
11.
11.1
a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK 2020 na akci 
„Úpravy hřbitova v Pačejově – 3. etapa“ ve výši 350.000,00 Kč.
 b) pověřuje administrací akce radu obce 
11.2
a) schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje z dotačního programu 
vodohospodářské infrastruktury 2021 na akci „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a Kanalizace a 
ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“ ve výši 5.000.000,- Kč
 b) pověřuje administrací akce radu obce 
12. schvaluje:
a) poskytnutí dotace DSO Horažďovicko na pořízení domácích kompostérů ve výši 83.105,- Kč
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pačejov ve výši 83.105,- Kč

Milan Běloch Jan Vavřička
místostarosta                starosta


