
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  3.3.2017 

 

Přítomni –    Domin, Ing. Dufala,  Kadlecová, Loula, Maťha, Musil 

Omluveni  :  Ing. Dvořák,  

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. informace pro občany 

4. došlá pošta 

5. organizační záležitosti 

6. závěr 

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala 

 

Ad 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3)  Zasedání zastupitelstva bylo svoláno jako veřejná schůze s občany obce Pavlovice. 

Starosta obce seznámil přítomné občany s akcemi, které se uskutečnily v roce 2016 

a s plánem akcí na rok 2017.  

 

Dále seznámil s uzavřením smlouvy TS na svoz komunálního odpadu – cena se pro 

letošní rok nebude navyšovat.   

 

S ohledem na ekonomické výsledky provozu vodovodu a kanalizace v minulém roce 

se nebudou pro letošní rok navyšovat ceny vodného a stočného. 

Rekapitulace: 

Vodné pro rok 2017 zůstává stejné jako v minulém roce 30 Kč/m3 

Stočné pro rok 2017 zůstává stejné jako v minulém roce 

1000 Kč/osobu/rok pro trvale obydlené objekty 

1000 Kč/objekt/rok pro rekreační objekty. 

 

Obec Pavlovice zajišťuje předškolní vzdělávání dětí a plnění povinné školní docházky 

dětí s místem trvalého pobytu na svém území ve školském obvodě mateřských a 

základních škol zřizovaných městem Vlašim, s nímž obec uzavřela veřejnoprávní 

smlouvu. Území obce Pavlovice je začleněno do spádových škol ve Vlašimi. Jedná se 

o tyto školy:   

Mateřská škola Velíšská  

Mateřská škola Kolonka,  

Mateřská škola Vorlina,  

Mateřská škola K Vodárně   

Mateřská škola Sedmikráska Domašín 

Základní škola Vorlina  

Základní škola Sídliště   

 

Dle smlouvy zde obec platí školné na jedno dítě ve výši 450 Kč/měsíc a je třeba děti 

přednostně přihlašet do Vlašimi. Pokud bude dítě v jiné školce, tak obec bude 

přispívat na školné v budoucnu pouze tuto částku!  

 

V době od 1.4.2017 – 31.8.2017 bude provedena uzavírka silnice z Vlašimi do 

Pavlovic. Objízdná trasa povede přes Trhový Štěpánov, Chlum, Zdislavice, Bolinu a 

Bolinku.        



Ad 4)  Došlá pošta: 

MěÚ Vlašim  – projednání změny Územního plánu č. 5 Vlašim 

- ROLS Pavlovice - rozhodnutí o odstranění stavby st.parcela 

č.115/1,115/2 kancelářský objekt 

- ROLS Pavlovice - územní souhlas  se změnou administrativního 

objektu stp.č. 114/1,114/2,115/1 

                        

   6) Organizační záležitosti:  

                - žádáme občany, aby větve s ořezaných stromů dávali k hasičárně 

                - na jaře bude u hasičárny přistavěn velkoobjemový kontejner 

                - příští zasedáni zastupitelstva se koná 7.4.2017 

 

 

           

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

  

 

zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Loula Vl.  . . . . . . . . . . . . . .                                  

                                                                                                 Maťha M.  . . . . . . . . . . . . . ..                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


