Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 6. 10. 2017
Přítomni – Domin, Ing. Dvořák, Ing. Dufala, Kadlecová, Loula, Maťha, Musil
Omluveni :
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. volby
4. úprava rozpočtu
5. plán inventur
6. veřejná vyhláška
7. osobní doklady
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) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hodin
v sobotu 21. října od 8.00 hod. do 14.00 hodin
Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu,
Pavlovice 65.
Ad 4) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 3. Rozpočtové opatření č. 3 je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) ZO projednalo a schválilo plán inventur na rok 2017.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 6) Ministerstvo zemědělství vydalo veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy,
k zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých. Nařízení platí do 31.12.2017.
Znění celé vyhlášky je zveřejněno na úřední desce obce.
Ad 7) Ministerstvo vnitra informuje o novele při vydání občanského průkazu a cestovního
pasu. Podání žádosti o vydání dokladu je možné u kteréhokoliv pověřeného úřadu
s rozšířenou působností. Vyhotovený doklad následně vydá úřad, kde vyla žádost
podána.
Ad 8) Došlá pošta:
ČEZ – výzva vlastníkům nemovitostí k odstranění a okleštění stromoví
v ochranném pásmu vedení elektrické energie
MěÚ Vlašim – oznámení o zahájení řízení k předčasnému užívání stavby –
Novostavba dojírny s prodejním automatem na mléko
MěÚ Vlašim – Územní souhlas s přípojkou el. Energie na parcele 95/2
Zrušení Mikroregionu Podblanicka

AD 9) Organizační záležitosti:
- Starosta obce poděkoval za brigádu na sestavení nové garáže na ČOV a odvoz
lešení, přípravu a úklid prostor kolem kapličky a stěhování židlí při konání mše
na posvícení
- výročí 95 let – p. Pohorská, přejeme pevné zdraví a pohodu
- příští zasedání zastupitelstva 3.11.2017

Závěr zasedání zakončil starosta obce.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák Jiří . . . . . . . . . . . . .
Loula Vladimír . . . . . . . . . . . . .

