
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 5. 2. 2016 

 

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

Omluveni  :  Ing. Dvořák,  

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. informace pro občany 

4. Bioelektrárna 

5. došlá pošta 

6. organizační záležitosti 

7. závěr 

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala 

 

Ad 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3)  Zasedání zastupitelstva bylo svoláno jako veřejná schůze s občany obce Pavlovice. 

            Starosta obce seznámil přítomné občany s akcemi, které se uskutečnily v roce 2015 

            a s plánem akcí na rok 2015. Dále seznámil s uzavřením smlouvy obce s TS na svoz   

            komunálního odpadu – cena na rok 2016 se nebude navyšovat.   

               

Ad 4)  Starosta obce seznámil s vydaným stanoviskem obce a s předáním petice proti zřízení 

            Bioelektrárny Vlašim.  

V tuto chvíli proces postupuje do dalšího kola - zjišťovacího řízení, v rámci kterého 

budou posuzovány všechny podklady a připomínky. Na základě tohoto procesu bude 

zpracována zadávací dokumentace. Na základě této dokumentace bude zpracován 

nezávislý posudek. Na tomto posudku nesmí pracovat žádná osoba, která zpracovávala 

podklady pro oznámení záměru nebo pro dokumentaci. Posudek bude opět zveřejněn a 

bude opět možnost k němu zasílat připomínky. 

Na závěr celého procesu EIA krajský úřad vydá stanovisko k záměru, kde jako 

podklad budou využity dokumentace, připomínky a posudek. Stanovisko krajského 

úřadu musí být zohledněno stavebním úřadem v případě územního nebo stavebního 

řízení včetně případných podmínek. 

    

Ad 5)  Došlá pošta: 

- MZ – oznámení o vydání opatření Národního plánu povodí Labe, Odry, Dunaje 

- Krajský úřad Stř.kraje – oznámení o zpracování návrhu zprávy o uplatňování 

zásad územního rozvoje v období únor 2012 - leden 2016. 

               -    MěÚ Vlašim -  Jirákovi číslo popisné 81 

 

6) Organizační záležitosti:  

- Od 1.1.2016 vstupuje v platnost novela zákona o vydávání cestovních dokladů, 

kdy se mění lhůty pro vydávání cestovních dokladů 

do 30 kalendářních dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro 

vydání CP se strojově čitelnými údaji úřadu s rozšířenou působností,  

do 6 pracovních dnů ve zkrácené lhůtě. 

Vyzýváme občany, aby si ve vlastním zájmu provedli kontrolu platnosti svých 

cestovních dokladů. 

 



- ZO pověřilo starostu obce k vyplnění statistického výkazu o vodovodech a 

kanalizacích  

6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

-    ZO projednalo a schválilo zvýšení školného pro MŠ Kladruby ve výši 150,- Kč 

na 1 dítě měsíčně 

                    6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

                - žádáme občany, aby ořezané větve ze stromů dávali pouze na hromadu k hasičárně 

                - železný šrot budou sbírat hasiči  - termín bude upřesněn 

-při sběru nebezpečného odpadu bude na jaře u hasičárny přistavěn velkoobjemový 

kontejner 

                - příští zasedání zastupitelstva se koná  4.3.2016 

 

           

 

 

 

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Domin Karel.  . . . . . . . . . . . . . .                                  

                                                                                                  Musil Pavel  . . . . . . . . . . . . . ..                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


