Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 5. 5. 2017
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Kadlecová, Loula, Maťha, Musil
Omluveni:
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. vyměření daně z nemovitosti
4. rozpočtové opatření č. 1
5. organizační záležitosti
6. došlá pošta
7. závěr
Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejnil veřejnou vyhlášku o vyměření daně z
nemovitostí na rok 2017.
Ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního
úřadu pro Středočeský kraj ve dnech
pondělí
od 8,00 do 17,00 hodin
úterý
od 8,00 do 13,30 hodin
středa
od 8,00 do 17,00 hodin
čtvrtek
od 8,00 do 13,30 hodin
pátek
od 8,00 do 13,30 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým
subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora
uvedeného správce daně.
Ad 4) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č. 1. Úprava rozpočtu je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Organizační záležitosti:
- p. Hnátek – žádost o odkoupení části pozemku u rodinného domu č.p. 41.
ZO nesouhlasí s prodejem pozemků z důvodu probíhající komplexní pozemkové
úpravy.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
- 11.5.2017 proběhne na úřadě revize spisové služby
- 25.5.2017 proběhne audit obce za rok 2016
- ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši 50,- Kč na osobu/rok při individuální
likvidaci odpadu v TS Vlašim a nebo Ekosu Trhový Štěpánov. Nebezpečný odpad a
malé množství odpadu je možné uložit ve sběrném dvoře TS Vlašim, větší
množství v Ekosu Trhový Štěpánov Občan zaplatí poplatek za likvidaci odpadu a
na základě dokladu požádá obec o proplacení příspěvku.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti

provozní doba Ekoso Trhový Štěpánov:
pondělí, úterý, čtvrtek
7.30 - 15.30
středa
7.30 - 16.00
pátek
7.30 - 15.00
sobota (pouze 1. a 3. v měsíci)
7.30 - 12.00
Polední přestávka od 11.00 do 11.30

(jen pro občany)

provozní doba TS Vlašim:
pondělí a středa
7,30 - 15,00
úterý a čtvrtek
7,30 – 17,00
pátek
7,30 – 14,30
sobota:
květen –září každý lichý týden
říjen – duben první sobota v měsíci
7,30 –13,000
Polední přestávka od 10,30 do 11,00
-

p. Pokorný - výročí 75 let
p. Kalinová – výročí 70 let

- příští zasedáni zastupitelstva se koná 30. 6. 2017 od 19 hodin

Závěr zasedání zakončil starosta obce.
zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Domin Karel . . . . . . . . . . . . . .
Loula Vladimír . . . . . . . . . . . . .

