
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  20. zasedání Zastupitelstva obce Pačejov, konaného dne 24. června 2022 od 18.00 hodin 

v Pačejově č.p. 26, v budově hasičárny

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.  Kontrola usnesení ZO
4.  Zpráva o činnosti rady obce
5.  Dotace
6.  Závěrečný účet obce za rok 2021
7.  Mimořádná odměna

                        8.  Proplacení dovolené
9.  Závěrečný účet DSO

                      10.  Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
                      11.  Napojení sousedního pozemku na MK  
                      12.  Změna rozpočtu  
                      13.  Různé, diskuze
                      14.  Usnesení 

          15.   Závěr

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

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

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatele
Starosta obce navrhl členy návrhové komise:  Radek Junger, Luboš Straka
ověřovatele zápisu:  Věra Chlanová, 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:  Radek Junger, Luboš Straka
Výsledek hlasování: Pro       9           Proti   -    Zdrželi se  2
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu: Věra Chlanová, Božena Behenská
Výsledek hlasování:  Pro      9            Proti  -           Zdrželi se  2  
Usnesení bylo schváleno

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele: Pavla Šímová
Výsledek hlasování:  Pro   11           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 přijetí dotace z dotačního programu Plzeňského kraje 
PSOV PK na akci „Výměna osvětlení v učebnách ZŠ Pačejov“. Celkové náklady budou ve výši 
435.673,- Kč.  Poskytnutá dotace - 300.000,- Kč. Na základě rozhodnutí rady obce byla na výše 
uvedenou zakázku uzavřena smlouva o dílo s Vítkem Panuškou, práce elektro, Olšany  84, 341 01
Horažďovice.

Zastupitelstvo obce 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  Starosta obce informoval přítomné o 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“. Celkové náklady budou ve výši  147.862,- Kč. Poskytnutá
dotace -  70.000,- Kč.  Na základě rozhodnutí rady obce byla na výše uvedenou zakázku uzavřena
smlouva o dílo s Pavlem Václavkem, truhlářství, Předměstí 714, 341 01 Horažďovice.

Zastupitelstvo obce 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  Starosta obce seznámil přítomné s oznámením Plzeňského kraje o přidělení dotace  z 
dotačního titulu Plzeňského kraje - „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí
Plzeňského kraje 2022“ na akci „Havarijní výměna šoupat vodovodu Pačejov nádraží“. 

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


Celkové náklady budou ve výši 792.390,28 Kč. Poskytnutá dotace – 350.000,- Kč .
Na základě rozhodnutí rady obce byla na výše uvedenou zakázku uzavřena smlouva o dílo se 
zhotovitelem AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko.

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

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce:
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.

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

5.4   Starosta obce seznámil přítomné s oznámením Plzeňského kraje o přidělení dotace  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“.
Celkové náklady  - 112.371.100,- Kč. Poskytnutá dotace  -  5.000.000,- Kč. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
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.
 
Výsledek hlasování: Pro   11        Proti   -  Zdrželi se   -
Usnesení bylo schváleno

5.5  Starosta obce seznámil přítomné s oznámením Plzeňského kraje o schválení dotace z 
dotačního titulu Plzeňského kraje - „2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ na 
akci „obec Pačejov : JSDHO Pačejov, kat. III“. 
Celkové náklady budou ve výši 135.879 ,-  Kč. Poskytnutá dotace – 49.320,- Kč .

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
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“. 
  
Výsledek hlasování:   Pro   11       Proti   -   Zdrželi se  -  
Usnesení bylo schváleno



5.6  Starosta obce informoval přítomné, že na základě přidělené dotace na akci„Vodovod Pačejov 
nádraží, úpravna vody, Pačejov, okres Klatovy“ proběhlo  výběrového řízení  a 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,- Kč bez DPH.

      Na 45. zasedání rady  obce dne  21. dubna  2022 byly projednány a schváleny
   výsledky  výběrového  řízení  na  akci  „Vodovod  Pačejov  nádraží,  úpravna  vody,  Pačejov,  okres

Klatovy“, které se konalo dne 20. dubna 2022  s tímto výsledkem:

firma                                                          cena bez DPH                                        pořadí  
Culligen 4 422 071,-     1.
AQUA Cleer 4 777 660,-     2.
VAK servis 4 982 062,89     4.
Vodárenské technologie 4 896 932,91     3.
Profi voda                                       x     x
Čevak      omluva     x
LS stavby      omluva     x
Návrh usnesení: Rada  schvaluje  výsledky  výběrového  řízení   na  akci  „Vodovod  Pačejov
nádraží, úpravna vody, Pačejov, okres Klatovy“. Usnesení bylo schváleno 5 hlasy.

Zastupitelstvo obce 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. Závěrečný účet  obce za rok 2021
Starosta obce seznámil přítomné s Návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2021.
Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2021 a všechny příslušné přílohy včetně Zprávy o
výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2021  byly  zveřejněny  na  úřední  desce  a  na
elektronické  úřední  desce na  webových  stránkách  obce.  Písemné ani  ústní  dotazy  nebyly  do
dnešního dne vzneseny.  Přezkoumání hospodaření  obce Pačejov za rok 2021 provedl Krajský
úřad Plzeňského kraje se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce 
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.

Výsledek hlasování: Pro    11     Proti   -   Zdrželi se  -  
Usnesení bylo schváleno
 
7. Mimořádná odměna
Člen Rady Obce Pačejov  p.  Luboš Straka seznámil  přítomné s návrhem Rady Obce Pačejov
schválit starostovi Obce Pačejov mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku měsíční odměny. Jako
důvod uvádí:



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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích poskytnutí  mimořádné odměny
starostovi obce Pačejov p. 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.

Výsledek hlasování: Pro    10       Proti    -          Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno

8. Proplacení dovolené
Starosta obce žádá ZO Pačejov o proplacení náhrady za nevyčerpanou dovolenou v roce 2022. 
Jedná se o poměrnou část nevyčerpané dovolené za I. čtvrtletí letošního roku, kdy došlo od          
1. dubna 2022 ke změně výkonu funkce starosty z uvolněného na neuvolněného. Z toho důvodu 
nemohla být dovolená čerpána. (16 dní z roku 2021 propadlo)

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:
schvaluje starostovi obce p. Janu Vavřičkovi za rok 2022 v souladu s § 81 a) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích  proplacení  náhrady za nevyčerpanou dovolenou. 

Výsledek hlasování: Pro    10      Proti    -  Zdrželi se   1
Usnesení bylo schváleno

9. Závěrečný účet DSO
Starosta obce seznámil přítomné se Závěrečným účtem DSO Horažďovicko za rok 2021. 
Závěrečný účet DSO a Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO byly zveřejněny na úřední desce 
obce.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2021

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období
Starosta seznámil přítomné s termínem komunálních voleb a s možností současného 
zastupitelstva obce stanovit počet členů zastupitelstva pro následující volební období. 

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo stanovuje pro následující volební období počet zastupitelů 15.

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

11. Napojení sousedního pozemku na MK
Starosta seznámil přítomné s žádostí  o souhlas s připojením sousední nemovitosti v obci Pačejov-
nádraží č.p.149 k místní komunikaci. Žádost podal p................., bytem Pačejov-nádraží 149. 
Jedná se o připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. 201 k místní komunikaci III.třídy 8c.



Žádost projednala a schválila RO, protože se jedná o člena zastupitelstva, informujeme o žádosti 
zastupitele obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  připojení sousední nemovitosti v obci Pačejov-nádraží 
č.p.149 k místní komunikaci III. třídy 8c.. 
 
12. Změna rozpočtu
Starosta obce seznámil přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 3
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) schvaluje  Rozpočtové opatření č.3
b) bere na vědomí rozpočtová opatření přijatá RO a starostou

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

13. Různé, diskuze
p. Jůza : 
- v roce 2011 podal žádost na změnu územního plánu – dva pozemky na  Homolce  (starosta p.
   Smolík, přítomna p. Cihlářová)
-  nebylo vyřízeno
-  dotaz podle jakého zákona se vyřizuje ÚP
-  proč nebyl evidován dopis zaslaný obcí
-  dle právníka a architekta  byl postup správný
-  p. Jůza má znehodnocené pozemky, má přes ně čáru a kdo tu čáru udělal

p. starosta: 
- průběh vyřizování a schvalování ÚP od jeho zvolení do funkce starosty  probíhal
  podle všech pravidel, o všem byly podávány informace na ZO , vše bylo zveřejněno na úřední  
  desce
-  schvalování ÚP velmi složité a zdlouhavé vyjednávání, všechny návrhy neprošly
- byl podán návrh na změnu č. 1 ÚP
- byla dána možnost všem občanům k znovu podání všech jejich žádostí a připomínek –
  dostatečný  časový prostor
- bylo podáno 18 žádostí a připomínek od občanů (p. Jůza nepodal)
- když bylo po termínu možnosti podání žádostí a vše bylo uzavřeno, tak p. Jůza přinesl
   požadavek, který už nemohl být zařazen
- vše proběhlo dle pravidel
- nyní je požádáno  o změnu č.2 ÚP  (hřiště)
- schvalování ÚP, změn ÚP je velmi zdlouhavé jednání a zde nikdo nemůže zodpovědět, kdy bude
  ukončeno a schváleno

L. Straka :
- dotaz zda má p. Jůza nějaký písemný doklad (odpověď, zápis) od p. Smolíka nebo od p.
  Cihlářové

p. Jůza : 
-  nemá



14. Usnesení

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 p. 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 p. 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

15. Závěr
Starosta obce poděkoval přítomným za účast na zasedání a za diskusní příspěvky a ukončil 
zasedání ve 19.10  hodin.

Milan Běloch Ing. Jan Vavřička
místostarosta      starosta

                                                           Ověřovatelé

                                                       
Věra Chlanová                                                                                 Božena Behenská                       
 

 


