Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 3. 11. 2017
Přítomni – Domin, Ing. Dvořák, Ing. Dufala, Kadlecová, Loula, Maťha Musil
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. komplexní pozemková úprava
4. hájenka Bruk
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) Na základě dohody mezi Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem
a Katastrálním úřadem Benešov byla jmenována komise pro zjišťování průběhu hranic
pozemků při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Pavlovice
v následujícím složení:
předseda: Milan Nový - AREA .G.K. spol. s.r.o. Praha
členové: Ing. Ivan Balata - Katastrální úřad Benešov
Ing. Barbora Petráňová – Krajský pozemkový úřad Benešov
Ing. Jan Dufala – Obec Pavlovice
Ing. Kateřina Rappová – AREA G.K. spol. s.r.o. Praha
Ad 4) ZO projednalo a schválilo záměr odprodeje spoluvlastnického podílu hájenky Bruk
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Došlá pošta
MěÚ Vlašim – úhrada nákladů na žáky, kteří plní povinnou školní docházku
v základní škole ve Vlašimi, ve výši 62 000,- Kč. /31 žáků/
- Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání Novostavby
dojírny s prodejním automatem na mléko v areálu ROLS
Pavlovice.
- Sdělení a souhlas s dělením pozemků dle geometrického
plánu – p. Tesárková
AD 6) Organizační záležitosti
- Vyjádření ke stavbě elektrické přípojky p.č. 342/32
- ZO odsouhlasilo finanční příspěvek sdružení zdravotně postižených
ve výši 1000,- Kč
7hlasů pro, 0 hlasů proti
- 2.12.2017 se koná Mikulášská besídka v 16.00 hodin na OÚ
- 3.12.2017 rozsvícení vánočního stromku v 17.00 hodin
- Příští zasedání zastupitelstva 24.11.2017
Závěr zasedání zakončil starosta obce.
zapsala: Kadlecová Jitka
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