
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 9. 12. 2016 

 

Přítomni –    Domin, Ing. Dvořák, Ing. Dufala, Kadlecová, Loula, Maťha, Musil 

Omluveni  :   

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. novela školského zákona 

4. smlouva na směsné plasty 

5. pozemkové úpravy 

6. zprávy z výborů 

7. organizační záležitosti 

8. došlá pošta 

9. závěr  

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala 

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3) ZO projednalo a schválilo se zařazením obce Pavlovice do spádové oblasti Vlašim. 

Jedná se o plnění školní a předškolní povinné docházky. 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

              

  Ad 4) ZO projednalo a schválilo smlouvu na odvoz směsných plastů. ZO pověřuje starostu  

          obce uzavřením smlouvy s TS Vlašim. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Uživatelé jsou povinni ukládat do sběrných nádob pouze vytříděný odpad dle nápisu na 

nádobě. V opačném případě bude obsah nádoby na náklady odběratele odvezen k 

vyprázdnění na skládku EKOSO Trhový Štěpánov 

 

Ad 5) ZO jmenuje do koordinační skupiny komplexních pozemkových úprav pana Miloslava 

Maťhu. 

  7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

AD 6) ZO  projednalo a schválilo zápisy z jednotlivých výborů 

6 hlasů pro, 0 hlasů proti  

 

Ad 7) Organizační záležitosti: 

- starosta obce poděkoval za přípravu a realizaci rozsvícení vánočního stromečku a            

mikulášskou besídku 

- Od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka 2017 

- ZO odsouhlasilo poskytnutí finančních příspěvků: 

           Sdružení zdravotně postižených 1000,- Kč 

           Sdružení hasičů Benešov 500,- Kč 

           Tříkrálová sbírka 1000,- Kč 

      7 hlasů pro, 0 hlasů proti    

 -    Příští zasedání zastupitelstva 27.1.2017 

                

Ad8) Došlá pošta: 

               MěÚ Vlašim  - souhlas s dělením pozemků podél hlavní silnice 

                        

             Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 zapsala:  Kadlecová Jitka                      ověřovatelé zápisu:  Loula Vladimír. . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                             

                                                                                                 Maťha Miloslav . . . . . . . . . . . . .  

 


