
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. 

 Zápis
z  2. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 16. 12. 2022 od 18.00 hodin 

v Pačejově nádraží č.p. 172, v klubu v suterénu KD

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 12  členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, 3 zastupitelé se
omluvili.
 
Starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval  člena zastupitelstva p. Josefa
Klečku ke složení slibu. 

Složení slibu proběhlo tak, že starosta obce 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.“ 

Pan Josef  Klečka složil  slib do rukou  p. starosty,  Ing. Jana Vavřičky,  pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu.     

 
PROGRAM:

                         1. Zahájení, kontrola účasti, 
                             Složení slibu zastupitele, schválení programu
                         2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
                         3. Kontrola usnesení ZO
                         4. Zpráva o činnosti rady obce
                         5. Rozpočet obce Pačejov na rok 2023
                         6. Zpráva finančního výboru
                         7. Zpráva kontrolního výboru
                         8. Odpady - vyhláška
                         9. Plán rozvoje obce na léta 2023 – 2028
                       10. Smlouva SFŽP
                       11. Změna rozpočtu
                       12. Dodatek zřizovacích listin 
                       13. Vodné, stočné
                       14. Odměňování
                       15. Různé, diskuze
                       16. Usnesení
                       17. Závěr



Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování:  Pro    12        Proti    --      Zdrželi se     --  
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová
ověřovatele zápisu:  Josef Vítek, Božena Behenská  
a zapisovatele:  Pavla Šímová         

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová

Výsledek hlasování:   Pro  10         Proti     --           Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:  Josef Vítek, Božena Behenská
 
Výsledek hlasování:   Pro   10        Proti      --          Zdrželi se   2  
Usnesení bylo schváleno    

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele:   Pavla Šímová

Výsledek hlasování:    Pro   12        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 ZO
 
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. Rozpočet obce Pačejov na rok 2023
Starosta  seznámil  přítomné  s návrhem  rozpočtu  Obce  Pačejov  na  rok  2023.  Rozpočet  bude
schodkový, příjmy 46.312.973,00 Kč, výdaje 65.487.511,06 Kč,  saldo ve výši -19.174.538,06 Kč je
kryto schváleným přijatým úvěrem ve výši 15.000.000,00 Kč naspořenými finančními prostředky z
minulých let.

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

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


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  schvaluje  rozpočet  Obce Pačejov na rok 2023 jako schodkový,  tj.  Příjmy
46.312.973,00 Kč, výdaje 65.487.511,06 Kč, saldo ve výši -19.174.538,06 Kč je kryto schváleným
přijatým úvěrem ve výši 15.000.000,00 Kč naspořenými finančními prostředky z minulých let.
  
Výsledek hlasování:     Pro   12            Proti    –            Zdrželi se   --
Usnesení bylo schváleno

 
6. Zpráva finančního výboru  -  je projednána po příchodu zastupitele p. Miroslava Šimona 
Předseda finančního výboru Miroslav Šimon seznámil přítomné se zprávou o činnosti finančního
výboru za rok 2022 a s návrhem plánu práce výboru na rok 2023.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 
a) bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2022
b) schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2023

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

7. Zpráva kontrolního výboru
Předseda  kontrolního  výboru  Ing.  Ladislav  Hosnedl  seznámil  přítomné  se  zprávou  o  činnosti
výboru za rok 2022 a s návrhem plánu práce výboru na rok 2023.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2022
b) schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2023

Výsledek hlasování:     Pro   12         Proti   --        Zdrželi se   --
Usnesení bylo schváleno

Příchod zastupitele p. Miroslava Šimona  v 18.24 hod. - bude projednán bod 6. Zpráva finančního
výboru

8. Obecně závazná vyhláška
Starosta obce seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou obce Pačejov  o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Dne 15.11.2022 bylo provedeno právní posouzení
návrhu obecně závazné vyhlášky odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.
Sazba poplatku činí 850,00 Kč.
Rada obce projednala návrh OZV obce Pačejov o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství dne 25.11. 2022 a doporučuje zastupitelstvu návrh schválit. 
Obecně  závaznou  vyhlášku  o  místním  poplatku  za  obecní  systém  odpadového  hospodářství
obdrželi zastupitelé před zasedáním.



Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Pačejov o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.  Sazba poplatku činí 850,00 Kč.  Tato vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1.1. 2023.

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

9. Plán  rozvoje obce na léta 2023 – 2028
Starosta obce seznámil přítomné s Programem rozvoje obce Pačejov na období 2023 – 2028.
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům. 
Plán  rozvoje obce na léta 2023 – 2028 obdrželi zastupitelé před zasedáním.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje  Plán rozvoje obce na léta 2023 -2028

Výsledek hlasování:           Pro    13          Proti    –  Zdrželi se   --
Usnesení bylo schváleno

10. Smlouva o dotaci se SFŽP
Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního    
prostředí ČR č. 05332011 na akci  „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“ - výše podpory
3 000 000,00 Kč. Smlouvu obdrželi zastupitelé před zasedáním. 
 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje Smlouvu č. 05332011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky na akci „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“. Výše podpory formou dotace
je 3 000 000,00 Kč.
b) pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy č. 05332011 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na akci  „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“. 
 
Výsledek hlasování:   Pro    13       Proti     –      Zdrželi se   -- 
Usnesení bylo schváleno

11. Změna rozpočtu
Starosta  seznámil  přítomné  s  návrhem  změny  rozpočtu  č.7.  Jedná  se  o  převod  finančních
prostředků  z  běžného  účtu  obce  na  fond  obnovy  a  rezerv.  Dále  seznámil  s  rozpočtovými
opatřeními, která přijala rada obce od posledního zasedání ZO.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 
a) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce 
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 7

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



12. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ – Dodatek č.3 
Starosta obce seznámil přítomné s Dodatkem č.3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ.   Byla provedena změna v Čl. III.  Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti v odstavci,
který se týká stravování : (původní znění   školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků v
době jejich pobytu ve škole v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. Školní jídelna zajišťuje
závodní stravování zaměstnanců školy, kteří vykonávají činnost školy v souladu s § 33 b) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.)  
nové znění  školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole v
souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb. 
Rada obce projednala Dodatek č.3  ke Zřizovací  listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dne
25.11. 2022 a s jeho obsahem souhlasí. 
Dodatky č.3 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ  obdrželi zastupitelé před zasedáním.

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce  schvaluje Dodatek č.  3 ke Zřizovací  listině Základní  školy Pačejov,  okres
Klatovy, příspěvkové organizace a Mateřské školy Pačejov, okres Klatovy, příspěvkové organizace.
 
Výsledek hlasování:     Pro     13        Proti   --    Zdrželi se   -- 
Usnesení bylo schváleno

13. Vodné, stočné
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem kalkulace vodného a stočného na rok 2023.
Vodné činí 40 Kč/m3 vč. DPH. Zvýšení o 3 Kč/m3.
Stočné činí 44 Kč/m3 bez DPH. Zvýšení o 2 Kč/m3. 
Plánovanou kalkulaci ceny vody pro kalendářní rok 2023  obdrželi zastupitelé před zasedáním.
Výpočet vychází ze zvýšených nákladů na energie. V příštím roku  budou zprovozněny dvě nové
úpravny vody a dvě ČOV.
Z provedené kalkulace vyplývá, že u položky stočné je ztráta 159 600,- Kč a u položky vodné je
ztráta 315 722,- Kč.
Návrh kalkulace obdrželi zastupitelé před zasedáním.

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

p. Běloch : Zda jsou započteny do kalkulace náklady na údržbu?
p. starosta : Ano
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
a) schvaluje cenu vodného ve výši 40,- Kč vč. DPH/m3 pro rok 2023

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

b)schvaluje cenu stočného ve výši 44,- Kč bez DPH/m3 pro rok 2023

Výsledek hlasování:      Pro   13       Proti    –  Zdrželi se  --
Usnesení bylo schváleno 
 
14. Odměňování
Starosta seznámil přítomné s novelou nař. vl. č. 318/2017, kterou schválila vláda na svém jednání
dne 30.11. 2022 a kterou došlo k  navýšení  odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků od 1.1. 2023.  Za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva je stanovena
odměna ve výši 35.696,00 Kč měsíčně.   
Odměna bude poskytována ode dne 01.01.2023.



Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  schvaluje odměnu  za  výkon  funkce  starosty  jako  neuvolněného  člena
zastupitelstva je stanovena odměna ve výši 35.696,00 Kč měsíčně.

Výsledek hlasování:         Pro   13       Proti    --     Zdrželi se   --
Usnesení bylo schváleno
 
 
15. Různé, diskuze
p. Radek Junger : Informoval o škodní události, která se stala  u ČOV v Pačejově nádraží (vedle
bytovek). Vozidlo firmy Marius Pedersen, a.s. při svozu odpadu zapadlo na pozemku, který je v
majetku Obce Pačejov. Při složitém vyprošťování došlo k poškození střechy ČOV, která je též v
majetku  Obce Pačejov.  Trávník je po průjezdu nákladního vozu, který zde  zapadl a snažil se
vyhrabat  poškozen (hluboké koleje) . Událost byla nahlášena na pojišťovnu a bude řešena přes
zákonné pojištění  vozidla.

Dotaz 1. p. J… :  Před zahájením výkopových prací kanalizace v Pačejově vsi, prováděla firma
AQUAŠUMAVA  značení  vedení obecního vodovodu. Poté při provádění výkopových prací došlo k
porušení vodovodu. Jaké měřící přístroje má firma AQUAŠUMAVA ( +- 2m), když po předchozím
značení došlo k poškození vodovodu?  Kde je technická dokumentace ? Pan ….. nevěděl, kde má
zastavit vodu.

Odpověď 1.  p starosta : Firma AQUAŠUMAVA je odborná firma, která provádí údržbu obecních
vodovodů.  Výstavba vodovodu byla  prováděna v  rozmezí  mnoha let.  V  některých úsecích se
neshoduje  skutečnost  s  technickou  dokumentací,   v  některých  částech  ani  není  řádná
dokumentace.
AQUAŠUMAVA má   potřebnou  a  existující  dokumentaci.  Hlavní  trasy  jsou  zveřejněny   na
stránkách obce. Při tak velké a rozsáhlé akci jako je výstavba kanalizace se prostě stane, že dojde
k  poruchám  na  vodovodním  vedení.  Správce  vodovodu  se  vždy  snaží  závadu  co  nejrychleji
odstranit.

Dotaz 2. p. J….. :  Proč mi teče špinavá voda? Proč se špatně odkaluje? Když ji odebírali hasiči
na  konci  vodovodu  do  cisterny  byla  čistá. Odběry a   výsledky  rozborů  Hygienické  laboratoře
Klatovy jsou k ničemu, když mi teče špinavá voda. Dělám si o všem záznamy a fotodokumentaci.

Odpověď 2.  p. starosta :  Bylo by dobré vyzkoušet  filtr.  Odkaluje se 4x v roce dle pokynu
odborné  firmy.  V  současné  době  proběhlo  odkalování  i  vícekrát,  podle  potřeby.  (poruchy  při
výstavbě kanalizace). Odběry a výsledky odběrů vzorků vody  jsou kontrolovány OHS Klatovy. Vše
je zveřejněno na stránkách obce.
p.  Junger  :  Voda  do  cisterny  se  napouštěla   v  krátkém  časovém   rozmezí,  pouze  v  době
rekonstrukce hasičské zbrojnice.
p. Straka :  V  současné  době při výstavbě kanalizace teče voda všude špinavá.

 

16. Usnesení  

Zastupitelstvo obce:
  1.    schvaluje program zasedání 
  2.    schvaluje návrhovou komisi ve složení: Miloslava Hlůžková, Kateřina Buchtová 
         ověřovatele zápisu: Josef Vítek, Božena Behenská   zapisovatel: Pavla Šímová 
  3.    bere na vědomí kontrolu usnesení ZO
  4.    bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období



  5.    schvaluje rozpočet Obce Pačejov na rok 2023 jako schodkový, tj. Příjmy 46.312.973,00 Kč,
         výdaje 65.487.511,06 Kč, saldo ve výši -19.174.538,06 Kč je kryto schváleným přijatým  
         úvěrem ve výši 15.000.000,00 Kč naspořenými finančními prostředky z minulých let
  6.    a) bere na vědomí zprávu finančního výboru za rok 2022
         b) schvaluje plán práce finančního výboru na rok 2023
  7.    a) bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2022
         b) schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2023
  8.   schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Pačejov o místním poplatku za obecní systém
        odpadového hospodářství. Sazba poplatku činí 850,00 Kč. Tato vyhláška nabývá účinnosti
        dnem 1.1. 2023
  9.   schvaluje  Plán rozvoje obce na léta 2023 -2028
10.   a) schvaluje Smlouvu č. 05332011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
        prostředí České republiky na akci „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“. Výše podpory  
        formou dotace je 3 000 000,00 Kč
        b) pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy č. 05332011 o poskytnutí podpory ze Státního
         fondu životního prostředí České republiky na akci  „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody“.
11.   a) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá radou obce 
        b) schvaluje rozpočtové opatření č. 7
12.   schvaluje Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Pačejov, okres Klatovy,
        příspěvkové organizace a Mateřské školy Pačejov, okres Klatovy, příspěvkové organizace
13.   a) schvaluje cenu vodného ve výši 40,- Kč vč. DPH/m3 pro rok 2023
        b)schvaluje cenu stočného ve výši 44,- Kč bez DPH/m3 pro rok 2023  
14.   schvaluje odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva je
        stanovena odměna ve výši 35.696,00 Kč měsíčně

  
17. Závěr
Starosta  obce  poděkoval  přítomným za účast  na zasedání  a  za  diskusní  příspěvky a  ukončil
zasedání ve 19.36 hodin.

Bc. Radek Junger Ing. Jan Vavřička
  místostarosta      starosta
                                                       

                                                              Ověřovatelé

                                                    

    Josef Vítek                                                                                       Božena Behenská

 


