
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 24. 6. 2016 

 

Přítomni:    Domin, Ing. Dufala, Kadlecová, Loula, Musil 

Omluveni:   Ing. Dvořák, Maťha 

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. rozpočtové opatření číslo 2 

4. závěrečný účet obce 

5. Bioplynová stanice 

6. zprávy z jednotlivých výborů 

7. vyúčtování v obecních lesích 

8. volby 

9. došlá pošta 

10. organizační záležitosti 

11. závěr 

 

 

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala 

 

Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření č. 2, je  

          nedílnou součástí tohoto zápisu 

          5 hlasů pro, 0 hlasů proti     

               

Ad 4) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

          Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání 

           hospodaření obce za rok 2015 a to bez výhrad. 

           5 hlasů pro, 0 hlasů proti 

           

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 a to 

            bez výhrad. 

            5 hlasů pro, 0 hlasů proti 

            

Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2015 

            5 hlasů pro, 0 hlasů proti 

      

Ad 5) Bioplynová stanice – 21.6.2016  byl zveřejněn nezávislý posudek k záměru  

„Bioelektrárna Vlašim“, ke kterému se může každý občan vyjádřit. ZO vyzývá 

všechny občany, aby tohoto práva využili. 

Po uplynutí 30 denní lhůty proběhne ve Vlašimi veřejné projednávání, které svolává 

Krajský úřad Středočeského kraje. Předpokládaný termín projednávání by měl být 

poslední týden v červenci – až bude termín zveřejněn na úřední desce, ZO bude občany 

informovat. 

 

Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů. 

                 5 hlasů pro, 0 hlasů proti     



           

Ad 7) Zastupitelstvo projednalo a schválilo zprávu o vyúčtování v obecních lesích 

           5 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 8) Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů na dny 7. a 8. října 2016 

 

Ad 9) Došlá pošta 

             MěÚ Vlašim – územní souhlas s provedením stavby rodinného domu, Kárníkovi 

- upozornění na změny v cestování s dětmi do zahraničí a vyřizování 

cestovních dokladů 

                                   - veřejná vyhláška o aktualizaci „Územně analytických podkladů“ 

                                   - oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED 

                                   - změny v označení dopravními značkami na hlavní silnici 

 

Ad 10) Organizační záležitosti 

- Vzhledem k tomu, že někteří majitele klíčů nechávají otevřenou 

uzamykatelnou závoru na přístupové cestě do Doubků, množí se opět 

případy navážení odpadu do lesa a krádeží dřevní hmoty. Vyzýváme 

všechny majitele klíčů, aby v zájmu ochrany svého majetku závoru 

zavírali. 

- ZO projednalo a schválilo pronájem pozemku o velikosti 660 m2 u 

hasičské zbrojnice a pověřilo starostu obce s uzavřením nájemní smlouvy. 

5 hlasů pro, 0 hlasů proti   

- ZO projednalo a schválilo přijetí daru od p. Tesárkové -vodovodní řád a 

kanalizační stoku v lokalitě „U křížku“.  

      5 hlasů pro, 0 hlasů proti 

-    p.  Mertlová – výročí 70 let 

-    Starosta obce informoval o povinné dokumentaci evidence hasičů. Do  

      příštího zasedání bude doplněno. Zodpovídá Pavel Musil.   

- příští zasedání zastupitelstva bude 26.8.2016  

 

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 

 

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

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


