
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 18. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 18. března 2022 od 18.00 hodin 

v Pačejově nádraží č.p.172, v klubu v suterénu kulturního domu

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.

Program:
 1. Zahájení, kontrola účasti, schválení programu
 2. Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola usnesení ZO
 4. Zpráva o činnosti rady obce
 5. Dotace
 6. Změna ve výkonu funkce starosty
 7. Dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva
 8. Různé, diskuze
 9. Usnesení 
10. 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: Věra Chlanová, Miloslava Hlůžková
ověřovatele zápisu:  Kateřina Buchtová, Miroslav Šimon 
a zapisovatele:  Pavla Šímová

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje členy návrhové komise: Věra Chlanová, Miloslava Hlůžková
Výsledek hlasování: Pro 10        Proti -   Zdrželi se  2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:  Kateřina Buchtová, Miroslav Šimon
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. Dotace
5.1 Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského
kraje PSOV PK na akci „Výměna osvětlení v učebnách ZŠ Pačejov“. Žádost byla podána na 
základě projednání v radě obce. Náklady budou ve výši cca 435.673,- Kč.
Dotace cca 300.000,- Kč. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje PSOV PK na 
akci „Výměna osvětlení v učebnách ZŠ Pačejov“.
b) pověřuje administrací akce radu obce

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

5.2  Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o dotaci 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“. Žádost byla podána na základě projednání v radě obce. 
Náklady budou ve výši cca 190.394,- Kč.
Dotace cca 150.000,- Kč. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci 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“.
b) pověřuje administrací akce radu obce

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

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


5.3  Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o dotaci z dotačního programu 
Plzeňského kraje - „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 
2022 - Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy.“
Žádost byla podána na základě projednání v radě obce.
Náklady budou ve výši cca 135.879 Kč 
Dotace cca 60.000,- Kč. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje - „Podpora 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 - Příspěvek na vybavení a 
opravy neinvestiční povahy.“
b) pověřuje administrací akce radu obce

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

5.4  Starosta obce informoval přítomné o podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Plzeňského 
kraje - „Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022“ na akci „Kanalizace a ČOV 
Pačejov nádraží, Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice - část Kanalizace a ČOV Pačejov 
nádraží“. 
Žádost byla podána na základě projednání v radě obce.
Náklady budou ve výši cca 112.371.100,00  Kč 
Dotace cca 5.000.000,- Kč. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje -  „Dotační program 
vodohospodářské infrastruktury 2022“ na akci „Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží, Kanalizace a 
ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice - část Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží“.
b) pověřuje administrací akce radu obce

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

5.5   Starosta obce seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci z dotačního programu 
Plzeňského kraje - „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 
2022“ na  „Havarijní výměnu šoupatových uzlů vodovodu v Pačejově nádraží“. 
Náklady budou ve výši cca 654.868,-  Kč 
Dotace cca 580.000,- Kč. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) schvaluje  podání žádosti  o dotaci  z dotačního programu Plzeňského kraje - „Odstraňování
havarijních  stavů  a  naléhavé  potřeby  obcí  Plzeňského  kraje  2022“  na   „Havarijní  výměnu
šoupatových uzlů vodovodu v Pačejově nádraží“. 
b)pověřuje administrací akce radu obce
Výsledek hlasování: Pro   12       Proti  --      Zdrželi se   --  
Usnesení bylo schváleno



5.6  Starosta obce informoval přítomné o obdržení Rozhodnutí č. 05332011 o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci : „Vodovod Pačejov 
nádraží, úpravna vody, Pačejov, okres Klatovy“. Dle výsledku výběrového řízení  bude vypočtena 
výše dotace.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
a) bere na vědomí Rozhodnutí č. 05332011 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na akci : „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody, Pačejov, okres Klatovy“.
b) pověřuje administrací akce radu obce

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

6. Změna ve výkonu funkce starosty
Starosta obce seznámil přítomné o změně ve výkonu funkce starosty – od 18.12.2021 se stal 
krajským zastupitelem a byl zvolen do funkce předsedy Výboru pro regionální rozvoj, která je na 
základě koaličních dohod jako uvolněná. V souladu s etickým kodexem zastupitele je možno 
zastávat pouze jednu uvolněnou funkci, a proto žádá zastupitelstvo obce o schválení výkonu 
funkce starosty obce Pačejov jako neuvolněné od 1.4. 2022.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  žádost  starosty  obce  o  schválení  výkonu  funkce  starosty  obce
Pačejov jako neuvolněné od 1.4. 2022. 
Zastupitelstvo  obce  Pačejov  v  souladu  s  §  72  a  §  84  odst.  2  písm.  n)  zákona
o  obcích  a  s  nař.vlády  č.  318/2017  Sb.  stanoví  odměnu  za  výkon  funkce  starosty  jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32.451,00 Kč hrubého měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne  1.4. 2022

Výsledek hlasování:  Pro  11        Proti   --        Zdrželi se  1
Usnesení bylo schváleno

7. Dotazy, podněty a připomínky členů zastupitelstva

Dotazy:
- bude se Obec Olšany finančně  podílet  na akci : „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna vody,
  Pačejov, okres Klatovy“ , když je jim dodávána voda z vodovodu Obce Pačejov

p. starosta:
- nebude, s Obcí Olšany je uzavřena smlouva na 50.000,- Kč ročně,
  Obec Olšany by měla zaplatit tlakovou stanici. Obci Olšany byl dán návrh na společnou čističku  
  odpadních vod – Obec Olšany nesouhlasila..  
   

 



8. Různé, diskuze

p. Radek Junger informoval o vybavenosti SDH, dále informoval o čištění komunikací, které jsou 
znečištěné při budování kanalizace, informoval o odběru vody- čerpání do hasičské cisterny z 
lomečku v Olšanech, protože je vypuštěný rybník Blýskota odkud byla doposud čerpána. 

V průběhu jednání – 18.37 hod. se dostavil p. F. Kába, počet zastupitelů je 13.

p. starosta:
– informoval  o stavbě kanalizace a ČOV v Pačejově nádraží,  Pačejově vsi  a  ve Velešicích  –
informoval o postupu, termínech
- informoval kulturních akcích, které nás v nejbližší době čekají –   Koncert pro Ukrajinu, divadlo,
Den proti  uložišti,  Velikonoční  posezení  s  hudbou v předsálí  KD,  Svojsíkův závod zdatnosti  –
okresní kolo, Stavění staročeských májů v místních částech obce, Oslavy 76. výročí osvobození,
Májové posezení na pačejovské návsi, Pouťový turnaj v nohejbale Strážovice, Oslavy 115. výročí
založení SDH Pačejov, Slavnostní otevření rybníka Velešice Paseky, Sraz rodáků.

 
 
Dotazy : 

- je možné ponechat p. starostovi odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného ve výši 
jako při výkonu funkce starosty uvolněného . 
Zastupitelstvo obce Pačejov žádá p. účetní o prověření možností odměňování  funkce p. starosty 
jako neuvolněného.

p. starosta: ponechává  návrh na ZO Pačejov – (po zjištění možností odměňování od p. účetní)

9. Usnesení 

Zastupitelstvo obce:
1.   schvaluje program zasedání 
2.   schvaluje návrhovou komisi ve složení: Věra Chlanová, Miloslava Hlůžková
      ověřovatele zápisu:Kateřina Buchtová, Miroslav Šimon 
      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 a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje
      PSOV PK na akci „Výměna osvětlení v učebnách ZŠ Pačejov“.
      b) pověřuje administrací akce radu obce 
5.2 a)bere na vědomí podání žádosti o dotaci 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“.
      b) pověřuje administrací akce radu obce 
5.3.a) bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje - 
      „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022 - 
       Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy.“
      b) pověřuje administrací akce radu obce 
5.4 a) schvaluje  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje -  „
      Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2022“ na akci „Kanalizace a ČOV 
      Pačejov nádraží, Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice - část Kanalizace a 
      ČOV Pačejov nádraží“. 



      b) pověřuje administrací akce radu obce 
5.5 a)schvaluje  podání žádosti o dotaci z dotačního programu Plzeňského kraje -
      „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022“ na  
      „Havarijní výměnu šoupatových uzlů vodovodu v Pačejově nádraží“. 
      b) pověřuje administrací akce radu obce 
5.6 a) bere na vědomí Rozhodnutí č. 05332011 o poskytnutí finančních prostředků ze
      Státního fondu životního prostředí ČR na akci : „Vodovod Pačejov nádraží, úpravna 
      vody, Pačejov, okres Klatovy“.
      b) pověřuje administrací akce radu obce
6.   schvaluje žádost starosty obce o schválení výkonu funkce starosty obce Pačejov jako
      funkci  neuvolněnou od 1.4. 2022. Zastupitelstvo obce Pačejov v souladu s § 72 a § 84
      odst. 2 písm. n) zákona  o obcích a s nař.vlády č. 318/2017 Sb. stanoví odměnu za   
       výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 32.451,00 Kč 
       hrubého měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.4. 2022
 

10. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil 
zasedání ve  18. 50 hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta      starosta

                                                           Ověřovatel

Kateřina Buchtová                                                                           Miroslav Šimon  
 


