Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 13. 5. 2016
Přítomni: Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Loula, Maťha
Omluveni: Kadlecová, Musil
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. zásahová jednotka
4. výběrové řízení na chodník
5. „znepřístupnění cesty“
6. posouzení komunikací
7. majetkoprávní úkony
8. došlá pošta
9. organizační záležitosti
10. závěr
Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Hasiči - je nutné sestavit novou zásahovou jednotku. ZO projednalo a schválilo, že
pokud nebude sestavena nová zásahová jednotka do příštího zasedání zastupitelstva, tj.
do 24. 6. 2016, bude uzavřena veřejnoprávní smlouva s Územním odborem HZS
Benešov, stanicí HZS Vlašim.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Výběrové řízení na chodník- doručeny 4 nabídky. ZO vybralo k realizaci chodníku
podle hlavní silnice firmu pana Bendy. ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
o dílo. Předpokládaný termín realizace je červenec 2016.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Řešení cesty-znepřístupnění cesty. Na základě připomínek vlastníků pozemků „Na
panských lukách (za hořejším rybníkem), kteří uvedli, že jim obec znepřístupnila
jejich pozemky, proběhlo jednání s právním zástupcem dotčených. Kompletní řešení
přístupových cest bude řešeno v rámci probíhající pozemkové úpravy.
Ad 6) ZO na základě znalosti místních poměrů rozhodlo ve věci posouzení komunikací a
jejich určení, že veškeré komunikace ve vlastnictví obce, které vyúsťují na pozemní
komunikaci II. třídy č 125 a pozemní komunikaci III. třídy č 1251 v intravilánu obce
jsou komunikace místní.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 7) Vzhledem k tomu, že po zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnických podílů k
pozemku p. č. 2042 o celkové výměře 1525 m2 v katastrálním území Radošovice
u Vlašimi, zapsaném na LV č. 438 pro obec Radošovice a katastrální území
Radošovice u Vlašimi ve spoluvlastnictví města Trhový Štěpánov, se sídlem
Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 232874 (spoluvlastnický podíl o
velikosti 1/5), města Vlašim, se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, IČO:
00232947 (spoluvlastnický podíl o velikosti 8/20), obce Bílkovice, se sídlem
Bílkovice 57, 257 26 Bílkovice, IČO: 00232807 (spoluvlastnický podíl o velikosti
1/10), obce Pavlovice, se sídlem Pavlovice 18, 258 01 Vlašim, IČO: 00508471

(spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10), obce Rataje, se sídlem Rataje 70, 258 01
Vlašim, IČO: 00232611 (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10) a obce Veliš, se
sídlem Veliš 1, 257 06 Louňovice pod Bl., IČO: 00232921 (spoluvlastnický podíl o
velikosti 1/10), dále jen „pozemek“, obdrželi spoluvlastníci více nabídek na koupi
všech uvedených spoluvlastnických podílů, rozhodlo zastupitelstvo obce Pavlovice
tyto podmínky prodeje pozemku:
ZO schvaluje:
1.

Prodej pozemku p. č. 2042 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu zájemcem.
Minimální kupní cena v nabídce na koupi činí 23.000 Kč.

2.

Pověřuje se město Vlašim rozesláním výzvy zájemcům o koupi pozemku
k podání nabídek kupní ceny do 5 dnů po obdržení posledního usnesení
spoluvlastníků pozemku, kterým budou schváleny tyto podmínky prodeje
pozemku.

3.

Stanovuje se termín pro doručení obálek s nabídkami na Městský úřad Vlašim
do 15 dnů od doručení výzvy podle bodu 2.

4.

Ustanovuje se komise pro rozlepení obálek s nabídkami kupní ceny složená ze
zástupců spoluvlastníků pozemků (starostů obcí). Komise bude zasedat na
Městském úřadě Vlašim. Termín zasedání komise bude dohodnut po doručení
všech nabídek. Návrh komise bude předložen zastupitelstvům spoluvlastníků
pozemku k rozhodnutí.

5.

V případě, že bude doručena jediná nabídka, zastupitelstva rozhodnou o prodeji
tomuto jedinému zájemci.

Kupní cena bude zaslána na účet města Vlašimi a po jejím zaplacení bude
poměrná část zaslána spoluvlastníkům ve výši podle velikosti
spoluvlastnických podílů pozemku v termínu do 15 dnů od přijetí kupní ceny
na účet města Vlašimi.
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
6.

Ad 8) Došlá pošta:
- MěÚ Vlašim – souhlas zastřešení pergoly pana Domina
- kolaudační souhlas s přípojkou KNN
Ad 9) Organizační záležitosti:
- 19.5. 2016 pí. Jalovecká životní jubileum
- příští zasedání zastupitelstva se koná 24. 6. 2016 od 19,00 hodin

Závěr zasedání zakončil starosta obce.

zapsal: Ing. Dvořák

ověřovatelé zápisu: Domin Karel
.............
Loula Vladimír . . . . . . . . . . . . .

