
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. 

                                                                       USNESENÍ

20. zasedání zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 24.6. 2022  od 18.00 hodin v Pačejově, v budově hasičárny č.p. 26 

Zastupitelstvo obce:

Zastupitelstvo obce:
1.    schvaluje program zasedání 
2.    schvaluje návrhovou komisi ve složení: Radek Junger, Luboš Straka  
       ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, 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.
5.1  bere na vědomí  přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK na akci
       „Výměna osvětlení v učebnách ZŠ Pačejov“ ve výši 300.000,- Kč a uzavření smlouvy o dílo s 
       Vítkem Panuškou, práce elektro, Olšany  84, 341 01 Horažďovice na provedení uvedené  
       zakázky.
5.2  bere na vědomí přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora rozvoje
       venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022 - Podpora turistických stezek a 
       venkovních cílů “ na akci  „Vybudování  naučné stezky okolo Blýskoty a vodní nádrže na 
       Prachárně“  ve výši 70.000,- Kč a uzavření smlouvy o dílo s Pavlem Václavkem, truhlářství, 
       Předměstí 714, 341 01 Horažďovice na provedení uvedené zakázky.
5.3. a) schvaluje přijetí dotace  z dotačního titulu Plzeňského kraje - „Odstraňování havarijních
       stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na akci „Havarijní výměna šoupat 
       vodovodu Pačejov nádraží“ ve výši 350.000,- Kč.  
       b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy na dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje -
        „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na akci 
        „Havarijní výměna šoupat vodovodu Pačejov nádraží“ 
       c)bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 
       30, 340 22 Nýrsko na provedení uvedené zakázky.  
5.4. a) schvaluje  přijetí dotace z „Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2022“ na
       akci „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží, Kanalizace a ČOV  Pačejov, Velešice, Týřovice – 
       část Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží “ ve výši 5.000.000,- Kč.
       b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy na dotaci z Dotačního programu   
       vodohospodářské infrastruktury 2022“ na  akci „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží, 
       Kanalizace a ČOV  Pačejov, Velešice, Týřovice – část Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží “ ve
       výši 5.000.000,- Kč.   
5.5  a) schvaluje přijetí dotace  z dotačního titulu Plzeňského kraje -  „2022 Příspěvek na vybavení
       a opravy neinvestiční povahy“ na akci „obec Pačejov : JSDHO Pačejov, kat. III“  ve výši  
       49.320,- Kč
       b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy na dotaci z dotačního titulu Plzeňského kraje -
       „2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ na akci „obec Pačejov : JSDHO 
       Pačejov, kat. III“. 
5.6  bere na vědomí, že na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva o dílo  na zakázku
     „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody, Pačejov, okres Klatovy“ s  firmou CULLIGAN, CZ 
     s.r.o., K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany ve výši 4 422 071,- bez DPH.



6.  a) schvaluje roční účetní závěrku obce Pačejov za účetní období 2021 sestavenou k
      rozvahovému    dni 31.12.2021 v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích 
      (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. O schválení účetní závěrky byl vypracován   
      protokol, který je přílohou tohoto zápisu.
      b) projednalo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písmeno c) a dle zákona č.   
      250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17 odst. 7 Závěrečný účet obce 
      Pačejov za rok 2021 a uzavírá projednání vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením     
      obce Pačejov za rok 2021, a to bez výhrad.
      c) bere na vědomí, že přezkoumání hospodaření obce Pačejov za rok 2021 provedl Krajský
      úřad Plzeňského kraje a nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
7.   schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích poskytnutí mimořádné odměny
      starostovi obce Pačejov Janu Vavřičkovi ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty.
      Odměna se poskytuje za mimořádné úsilí starosty  při  přípravě a realizaci úpraven vody   
      v Pačejově a Pačejově nádraží, za mimořádné úsilí a systematickou práci v oblasti dotací 
      a v neposlední řadě za mimořádné úsilí a výsledky při prezentaci obce v soutěži Vesnice 
      roku v tomto volebním období.
 8.  schvaluje starostovi obce Janu Vavřičkovi za rok 2022 v souladu s § 81 a) zák. č. 128/2000
      Sb., o obcích  proplacení  náhrady za nevyčerpanou dovolenou. 
 9.  bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2021
10.  stanovuje pro následující volební období počet zastupitelů 15 
11.  bere na vědomí  připojení sousední nemovitosti v obci Pačejov-nádraží č.p.149 k místní
       komunikaci III. třídy 8c..
12.  a) schvaluje  Rozpočtové opatření č.3
       b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou

Milan Běloch Ing.Jan Vavřička
místostarosta                starosta


