
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  21. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 16. září 2022 od 16.30 hodin 

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

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Pačejov  bylo zahájeno v 16.37 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, 2 zastupitelé se 
omluvili,  1 zastupitel se neomluvil.

 
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.   Majetkové záležitosti
                        7.   Různé, diskuze
                        8.   Usnesení
                        9.   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:   Miroslav Šimon, ing. Ladislav Hosnedl
ověřovatele zápisu:  Miloslava Hlůžková, 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: Miroslav Šimon, ing. Ladislav Hosnedl  



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

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu:  Miloslava Hlůžková, 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

Příchod zastupitele Zdeňka Vosky v 16.42 hod.
 
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 seznámil přítomné s oznámením Plzeňského kraje o schválení poskytnutí 
účelové dotace ve výši 15.000,- Kč na podporu pojízdné prodejny. Dotace bude poskytnuta po 
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
 
Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje přijetí účelové dotace na podporu pojízdné prodejny  ve výši 15.000,- Kč
b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na podporu pojízdné 
prodejny.
 
Výsledek hlasování:   Pro   13            Proti    --       Zdrželi se  --  
Usnesení bylo schváleno

 
6. Majetkové záležitosti
6.1 Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje pozemku p. č. 31/11 – zahrada, o výměře 36 
m2  v  k. ú. Velešice u Pačejova  p. ………….., ……………….,  za cenu  120,-  Kč / m2. 
Záměr prodeje byl zveřejněn  v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, od 1. 8. do 16. 8.
2022.

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

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


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
schvaluje prodej  pozemku p. č. 31/11 – zahrada, o výměře 36 m2 v k. ú. Velešice u Pačejova p.
………..., …………..., za cenu  120,-  Kč / m2.

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

6.2 Starosta seznámil přítomné se záměrem prodeje  pozemku p. č. 594/4 – zahrada, o výměře 23
m2 v k. ú. Pačejov , za cenu 120,-  Kč / m2  a  části pozemku 1204/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře cca 109 m2 v k. ú. Pačejov /přesná výměra bude známa po vyhotovení  a 
dodání geometrického plánu/, za cenu 120,-  Kč / m2  p. …………., …………... Záměr prodeje byl 
zveřejněn v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, od 8. 8. do 24. 8. 2022.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 594/4 – zahrada, o výměře 23 m2 v k. ú. 
Pačejov,  za cenu  120,-- Kč / m2  a  části pozemku 1204/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře cca 109 m2 v k. ú. Pačejov, za cenu 120,-  Kč / m2  p. ……………, ………… .
  
Výsledek hlasování:   Pro      13            Proti    –    Zdrželi se   -- 
Usnesení bylo schváleno

7. Různé, diskuze

První v diskuzi vystoupil starosta a informoval o tom, co obec připravuje na příští období a hodnotil
uplynulé končící volební období.

Máme  zpracován  Program  rozvoje  naší  obce  na  léta  2023  –  2028  a  ten  jsme  zveřejnili  na
webových  stránkách  obce.  Občané  mají  možnost  připomínek  a  schvalovat  jej  bude  nové
zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb,  v prosinci  letošního roku. Z tohoto programu
bohužel vyplývá jedna vážná věc a sice, že Pačejov stárne a občanů ubývá. My jsme si toho
vědomi již řadu let, proto jsme začali připravovat zástavbovou studii Nad Buxínem, aby zde byly
připraveny  stavební  parcely  a  také  bychom  chtěli  jako  obec  postavit  alespoň  dva  domy  s
nájemními byty, protože získat vlastní bydlení se stává za současných podmínek pro mladé lidi a
rodiny nedostupné. Mělo tam být 14 parcel, chtěli jsme udělat infrastrukturu a připravit na stavění.
Jenže problém jsou pozemky, obec jich tam má jen část, cca čtvrtinu, čtvrtinu má stát a polovina je
soukromá.  A majitelé  odmítli  soukromé  pozemky  prodat.  Tak  jsme  nechali  studii  zmenšit  na
polovinu, 7 parcel – na pouze obecní a státní pozemky, ale stát má podmínky na získání jeho
pozemků pro nás nepřijatelné a  tak se čeká na pozemkové úpravy,  které byly  v  Pačejově již
zahájeny a v rámci nichž bychom měli potřebné pozemky získat. Jenže to je běh na dlouhou trať,
ale když vydržíme, cíle bude dosaženo. Z naší strany je to záměr, který má číslo jedna. V tomto
programu jsou uvedeny investice za 150 milionů korun a máte možnost, jak jsem již psal, se s
tímto návrhem seznámit a připomínkovat a my budeme určitě rádi za podnětné návrhy, které by
zlepšily a zpříjemnily život u nás v Pačejově.

Pokud bych měl hodnotit  uplynulé končící  volební období,  tak já osobně ho považuji  za velmi
úspěšné, i když se mnou někteří určitě nebudou souhlasit. Nebylo to období jednoduché z důvodu
dvouleté  pandemie a v jeho závěru válka na Ukrajině, inflace, energie, ceny …. Pačejov získal
Zlatou stuhu a zvítězil v prestižní soutěži Vesnice roku, podařilo se získat desítky milionů korun na
dotacích a po šesti letech úsilí, jednání a příprav zahájit výstavbu kanalizace, opravili jsme rybníky
a vybudovali úplně nový pro zachycení vody v přírodě, vysázeli jsme aleje, vybudovali dopravní
hřiště ve školce, ve škole dílny, učebnu informatiky a přírodních věd, nové vytápění. Hřbitov máme
nejhezčí  v  širokém  dalekém  okolí.  Investovali  jsme  skoro  10  milionů  do  vodohospodářské



infrastruktury.  Finančně  jsme podporovali  činnost  zájmových  spolků  a  desítky  kulturních  akcí.
Bojovali  jsme proti záměru vybudovat v naší lokalitě úložiště radioaktivního odpadu. Pozornost
jsme věnovali  sakrálním památkám a jejich obnově. Vydali  jsme několik publikací.  Určitě mám
zásluhu na tom, že byla opravena výpravní budova pačejovského nádraží. 

Měli byste vědět, že za uplynulé volební období 2018 –  do srpna 2022 se nám podařilo pro obec
zajistit 65 milionů dotací a za obě volební období, co jsem starostou, to je více než 81 milionů
korun. 
Stejně tak, co se týká majetku obce – když jsem nastupoval  do funkce starosty v roce 2014, měla
obec majetek v hodnotě 114 milionů korun, na konci volebního období v roce 2018 to bylo již 154
milionů korun a ke konci roku 2021 měla obec majetek v hodnotě 216 milionů korun. tj. o skoro
90%  vyšší,  než  při  mém  nástupu  do  funkce.  Pro  ty,  kteří  nerozumí  těmto  číslům,  to  napíši
jednoduše – obec Pačejov za dvě volební období, kdy jsem byl starostou , zbohatla o více než 100
milionů korun v hodnotě majetku. A moji kritici budou určitě vypouštět jedovaté sliny v podobě
pomluv,  že se vychloubám a vytahuji.  Ale není  to  tak.  To jsou prostě fakta,  která lze  snadno
dokázat a je to  tak zásadní informace, že občané by ji měli znát. Mimo jiné to také svědčí o tom,
jak minulá období před tím Pačejov stagnoval.

A těch věcí bylo daleko víc a já jsem vzpomněl jen ty hlavní. Každopádně bych chtěl v souvislosti s
končícím volebním obdobím poděkovat všem členům rady obce, zastupitelstva, kulturní komisi,
finančnímu a kontrolnímu výboru, Sboru pro občanské záležitosti, předsedům zájmových spolků,
prostě všem, kteří se mnou spolupracovali a podporovali mě, protože to, čeho jsme dosáhli, je
společná zásluha nás všech. A myslím, že se nemáme za co stydět. Pačejov vládl tři roky obcím v
Plzeňském kraji a patří mezi nejlepší. Děkuji.

V závěru pak informoval o připravovaných kulturních akcích v posledním čtvrtletí roku 2022 (viz
kulturní kalendář).

Dotaz : Kdy se bude dělat kanalizace v Pačejově?  Před domem rodiny …….. je  poškozený 
poklop kanálu (odvod dešťové vody) - mohl by tam někdo spadnout.  Pokud se nebude kanalizace 
dělat v nejbližší době je nutná oprava.
p. starosta : Kanalizace v Pačejově se začne dělat koncem letošního roku nebo začátkem roku 
2023. Přesný termín není znám. Kanál je nutné opravit a zabezpečit proti možnému úrazu 
spoluobčanů. Obec žádá p. ……... st. o provedení opravy a zabezpečení výše uvedeného kanálu.
Materiál a práce mu budou proplaceny.
p. …………. souhlasí

Dotaz : Je možné nějak zvýraznit  schody na hřbitově z důvodu možného úrazu ?
p. starosta : Z tohoto důvodu je prostředkem celého schodiště  vedeno zábradlí, které má pomoci 
starším lidem sejít tyto schody.  

Dotaz :  Je možné připojení k Wi-Fi ve zdravotním středisku ?
p. starosta : Dosah připojení k Wi-Fi by měl být i ve zdravotním středisku.

Dotaz : Jaké ceny za el.energie jsou nasmlouvané  u obce ?
p. starosta : Obec má zatím  nasmlouvané výhodné ceny za el. energii.   

 
zastupitelé poděkovali p. starostovi za odvedenou práci v uplynulém volebním období.

8. Usnesení

Zastupitelstvo obce:
1.    schvaluje program zasedání 
2.    schvaluje návrhovou komisi ve složení:  Miroslav Šimon, ing. Ladislav Hosnedl 
       ověřovatele zápisu: Miloslava Hlůžková, 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  a) schvaluje přijetí účelové dotace na podporu pojízdné prodejny  ve výši 15.000,- Kč
       b) pověřuje starostu obce  podpisem  Smlouvy o poskytnutí účelové dotace na podporu          
           pojízdné prodejny.
6.
6.1 schvaluje prodej  pozemku p. č. 31/11 – zahrada, o výměře 36 m2 v k. ú. Velešice u Pačejova
      p. ……………., ………….., za cenu 120,- Kč / m2.
6.2 schvaluje prodej pozemku p. č. 594/4 – zahrada, o výměře 23 m2 v k. ú. Pačejov,  za cenu
      120,-  Kč / m2  a  části pozemku 1204/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 
      109 m2 v k. ú. Pačejov, za cenu 120,- Kč / m2  p……………..   
   

9. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil 
zasedání ve 17.42  hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta      starosta

                                                           Ověřovatelé

Miloslava Hlůžková                                                                         Božena Behenská


