Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 30.9. 2016
Přítomni – Ing. Dvořák, Ing. Dufala, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni : Domin, Musil

Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. volby
4. svoz nebezpečného odpadu
5. úprava rozpočtu č. 3
6. zprávy z jednotlivých výborů
7. plán inventur
8. organizační záležitosti
9. došlá pošta
10. závěr
Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J.Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu se konají
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22. hodin
v sobotu 8. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :
v pátek 14. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, je volební místnost budova
Obecního úřadu, Pavlovice 18.
Upozornění pro voliče:
- Vzhledem k tomu, že byl zjištěn výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků do
Zastupitelstva Středočeského kraje, upozorňujeme občany, aby si provedli
kontrolu vytištěných volebních lístků a v případě zjištění tiskových chyb požádali
volební komisi o výměnu hlasovacích lístků.
Ad 4) Svoz nebezpečného odpadu
- Technické služby Vlašim oznamují svoz nebezpečného odpadu:
v Pavlovicích na sobotu 8. října 2016
u hřiště
11,10 - 11,25 hodin
u kapličky
11,30 - 11,45 hodin
Bytovky
11,50 - 12,05 hodin
Ad 5) Úprava rozpočtu č. 3
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 3
Rozpočtové opatření číslo 3, je nedílnou součástí tohoto zápisu
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů
5 hlasů pro, 0 hlasů proti
AD 7) ZO projednalo a schválilo plán inventur na rok 2016
5 hlasů pro, 0 hlasů proti

Ad 8) Organizační záležitosti:
- starosta obce poděkoval p. Loulovi a p. Dominovi za úklid a přípravu prostor
kolem kapličky při konání mše při posvícení
- 13.10.2016 bude prováděna údržba na trafostanici „BYTOVKY“ dojde k
přerušení dodávky elektrické energie bytovkách a novostavbách u křížku,
v době 7.00 – 17.00 hodin
- ČEZ vyzývá vlastníky nemovitostí k odstranění a okleštění stromoví v blízkosti
vedení elektrické energie
- příští zasedání zastupitelstva bude 4.11.2016 od 19.00 hodin
Ad9) Došlá pošta:
MěÚ Vlašim – záhájení řízení - novostavba kůlny, dřevníku a altánu Dubovi
- územní souhlas s výstavbou rodinného domu , p. D. Hošková
Závěr zasedání zakončil starosta obce.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák Jiří . . . . . . . . . . . . .
Maťha Miloslav . . . . . . . . . . . . .

