
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 19. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 8. dubna 2022 od 18.00 hodin 

v Pačejově nádraží č.p. 199, v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Pačejov

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  11  členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, 4  zastupitelé se
omluvili.

 Program:
  
 1.   Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
 2.   Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3.   Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
 4.   Různé, diskuze
 5.   Usnesení
 6.   Závěr 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
 
Výsledek hlasování: Pro    11       Proti   0       Zdrželi se   0 
Usnesení bylo schváleno

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise:  Junger Radek, Šimon Miroslav 
ověřovatele zápisu:  Straka Luboš, Hosnedl Ladislav
a zapisovatele:  Šímová Pavla

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise:  Junger Radek, Šimon Miroslav
Výsledek hlasování: Pro  9      Proti   0    Zdrželi se   2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:  Straka Luboš, Hosnedl Ladislav
Výsledek hlasování: Pro  9      Proti  0      Zdrželi se  2
Usnesení bylo schváleno

zapisovatele:   Šímová Pavla
Výsledek hlasování: Pro 11      Proti 0      Zdrželi se   0
Usnesení bylo schváleno



3. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou č. 03562011 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí České republiky na akci „Připojení vrtu Velešice“.  Fond se zavazuje 
poskytnout příjemci podpory  podporu formou dotace  ve výši 2 657 693,00 Kč. Smlouvu obdržel k 
posouzení právní zástupce obce a nemá k výše uvedené smlouvě připomínek.
Smlouvu obdrželi zastupitelé před zasedáním.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje  Smlouvu č. 03562011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí   
    České republiky  na  akci „Připojení vrtu Velešice“.  Výše   podpory   formou dotace 
    je 2 657 693,00 Kč 

b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy č. 03562011 o poskytnutí podpory ze Státního   
    fondu životního prostředí České republiky  na  akci „Připojení vrtu Velešice“. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro   11    Proti   0        Zdrželi se   0  
Usnesení bylo schváleno

4. Různé, diskuze

p. starosta:
– Informoval o přípravě výběrového řízení na  „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody,
   Pačejov, okres Klatovy“- uvedená akce bude finančně  velmi náročná. Obec Olšany bude  
   písemně požádána  o finanční spoluúčast na výše uvedené akci.
p. Kába : 
-  Navrhuje, aby příspěvek z jaderného účtu SÚRAO, které Obec Olšany i Obec Pačejov obdržela,
    byly investovány na uvedenou akci.  
p. starosta :
-  Souhlasí s uvedenou připomínkou.

 
p. starosta :
- Informuje o dalších akcích  - oprava silnice v Pačejově nádraží od mostu směr vlakové nádraží +
                                                chodník
                                              - oprava silnice v Pačejově vsi, včetně bezpečnostního značení okolo
                                                základní školy

p.Junger:
-  Navrhuje možnost požádat  Nadaci ČEZ Oranžový přechod o dotaci na bezpeč. značení silnice
   okolo  základní školy.

p. starosta :
- Dále informoval o došlém oznámení  od firmy PORR, a.s.  - zhotovitele  Kanalizace a  ČOV
  Pačejov nádraží, Kanalizace a  ČOV  Pačejov, Velešice, Týřovice a prodloužení vodovodního 
  řadu „3“  - o výskytu  vyšší moci a o vzniku podstatné změny okolností z důvodu války na 
  Ukrajině.
  Zprávu obdržel k posouzení  právní zástupce obce – (zda je nutno dodržet termín na odpověď,  
  apod.)



  Na kontrolním dni stavby Kanalizace a ČOV v Pačejově nádraží, Pačejově, Velešicích a    
  Týřovicích dne 7.4. 2022  bylo oznámení projednáno a zapsáno do zápisu. Jednání na   
  téma výskytu  vyšší moci a o vzniku podstatné změny okolností z důvodu války na Ukrajině bude
  pokračovat.

5. Usnesení 

Zastupitelstvo obce:

1.       schvaluje program zasedání 
2.       schvaluje návrhovou komisi ve složení: Junger Radek, Šimon Miroslav
          ověřovatele zápisu: Straka Luboš, Hosnedl Ladislav
          zapisovatel : Šímová Pavla
3.   a) schvaluje Smlouvu č. 03562011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
           prostředí České republiky na akci „Připojení vrtu Velešice“. Výše podpory formou 
           dotace je 2 657 693,00 Kč.
      b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy č. 03562011 o poskytnutí podpory ze   
           Státního fondu životního prostředí České republiky  na  akci „Připojení vrtu  
           Velešice“.  

 
6. Závěr 
 
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil 
zasedání ve 18.22 hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta                  starosta

                                                           Ověřovatel

Luboš Straka                                                                                   Ladislav Hosnedl 
 



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.

19. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov
konané dne 8.4. 2022

USNESENÍ

 
Zastupitelstvo obce:

1.   schvaluje program zasedání

2.   schvaluje návrhovou komisi ve složení: Junger Radek, Šimon Miroslav
      ověřovatele zápisu: Straka Luboš, Hosnedl Ladislav
      zapisovatel :  Šímová Pavla

3.   a) schvaluje Smlouvu č. 03562011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
           prostředí České republiky na akci „Připojení vrtu Velešice“. Výše podpory formou 
           dotace je 2 657 693,00 Kč.
      b)  pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy č. 03562011 o poskytnutí podpory ze  
           Státního fondu životního prostředí České republiky  na  akci „Připojení vrtu      
           Velešice“. 
 

                    Milan Běloch Jan Vavřička
                   místostarosta                starosta


