
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 11.3.2022 

 

Přítomni: Domin, Ing. Dufala,Ing. Dvořák, Kadlecová, Loula, Maťha,  

Omluveni:  Jirák 

 

Program: 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. schválení (případně doplnění) programu zasedání 

4. kontrola zápisu z minulého zasedání 

5. informace pro občany 

6. rozpočtové opatření 

7. zprávy z výborů 

8. příspěvek na Ukrajinu 

9. došlá pošta 

10. organizační záležitosti 

11. závěr 

 

 

 Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 18.00 a zároveň konstatoval usnášení 

           schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2) ZO zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Dvořáka a Vladimíra Loulu 

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 3) ZO odsouhlasilo program jednání a rozhodlo, že zápis z jednání pořídí Jitka Kadlecová. 

6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 4)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 5)  Zasedání zastupitelstva bylo svoláno jako veřejná schůze s občany obce Pavlovice. 

- Starosta obce poděkoval za prohrnování sněhu na obecních komunikacích a         

chodníkách, za úklid úřadu, kapličky a práci na hřišti 

 

- Starosta obce seznámil přítomné občany s akcemi, které se uskutečnily v roce  

2021 a s plánem akcí na rok 2022. 

 

-  S ohledem na ekonomické výsledky provozu vodovodu a kanalizace v minulém 

roce, byla dle směrnice MZe provedena kalkulace vodného a stočného  

 Vodné pro rok 2022 bude stejné jako v minulém roce tj. 35 Kč/m3 

 Stočné pro rok 2022 bylo stanoveno na 1100,-Kč/osoba /rok/pro trvale 

obydlené objekty a 1100 Kč pro objekt rekreační /rok/ 

 

- Na závěr byla provedena prohlídka budovy obecního domu. 

 

          Plán akcí na rok 2022 

                -  dokončení prací na úřadě /dveře, obložky na dveře, vybavení nábytkem a   

                       spotřebiči/ 

                - rekonstrukce a rozšíření osvětlení 

                - oprava komunikace u úřadu a u rybníka 

                - terasa u hasičárny 

                - dokončení prací na hřišti 

 

Ad 6)  ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č.1. Úprava rozpočtu č. 1 je nedílnou 

           součástí tohoto zápisu.   

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti                   



 

Ad 7) ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů  

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 8) ZO projednalo a schválilo příspěvek na Ukrajinu ve výši 25 000,- Kč 

          6 hlasů pro, 0 hlasů proti             

 

 Ad 9) došlá pošta 

           MěÚ Vlašim – souhlas s dělením pozemku parc.č. 342/27 

- oznámení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

   komunikace na parc.č. 72/10,76/2 

- úprava provozu na pozemních komunikací při opravách  

- souhlas s odstraněním stavby na pozemku stp.č. 4/2 

 

ČSOP Vlašim – žádost o informování a přizvání ke správním řízení v oblasti ochrany                                 

přírody a krajiny 

 

           EKO-KOM  Praha –Obec získala za vytříděný odpad od 1.10.2021 do 31.12.2021 

                               odměnu ve výši 9065,-Kč 

 

 Ad 10) Organizační.záležitosti  

- větve z ořezaných stromů dávat na jednu hromadu k hasičárně 

 

                           - poplatky ze psů a z pronajatých pozemků prosím uhraďte individuálně, 

                             po dohodě s p. Kadlecovou 

 

- svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 23.4.2022 na obvyklých 

místech. 

 

- Každý občan má nárok na příspěvek 50,-Kč na osobu /rok/ při 

individuální likvidaci odpadu v TS nebo  Ekosu T. Štěpánov. Občan 

zaplatí a na základě dokladu požádá o proplacení příspěvku. 

 

- Připomínáme občanům, že je možné odevzdávat každý pátek v čase od  

19.00 -20.00 hod v  hasičárně v uzavřených PET  lahvích použitý olej 

z domácnosti a hliníkové obaly od nápojů.  

 

-  V polovině června by měla být zahájena rekonstrukce mostu přes 

Pavlovický potok a rekonstrukce silnice v intravilánu obce. 

Součástí bude zálivková zastávka u rybníka. Celá akce je v režii kraje. 

 

- V poslední době se dostává na ČOV poměrně velké množství útěrek, 

jednorázových ubrousků, prachovek, hygienických potřeb apod., které 

způsobují ucpávání česlí. Do splaškové kanalizace nesmí přicházet 

materiály, které nejsou vodou rozložitelné, ani zbytky potravin.     

   

- Příští zasedání zastupitelstva bude   1.4.2022 

      

      

Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 20.45 hod. 

 

 

 

     

 zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák J. .  . . . . . . . . . .   

                                  

                                                                                                 Loula Vladimír … . . . . . . . . . . . .  


