Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 29. 6. 2017
Přítomni – Domin , Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni : Musil
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. rozpočtové opatření číslo 4
4. závěrečný účet obce
5. kontrola spisová služba
6. zprávy z jednotlivých výborů
7. směrnice veřejné zakázky
8. změna sídla OÚ
9. volby
10. hájenka Domašín
11. došlá pošta
12. organizační záležitosti
13. závěr

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové opatření č. 2, je
nedílnou součástí tohoto zápisu
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2016 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2016
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Starosta obce informoval o provedené revizi spisové služby a spisovny.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 8) Starosta obce informoval o změně sídla Obecního úřadu Pavlovice, z úřední adresy
Pavlovice 18, na úřední adresu Pavlovice 65 k 15.6.2017.

Ad 9) Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky a stanovil dny jejich konání na 20. a 21.10.2017.
Ad 10) ZO projednalo a schválilo záměr odprodeje spoluvlastnického podílu hájenky
Domašín. V případě, že záměr bude schválen všemi spoluvlastníky, bude následně
záměr zveřejněn na úřední desce.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 11) Došlá pošta:
MěÚ Vlašim - územní souhlas s výstavbou rodinného domu, p. Kozel
- rozhodnutí o umístění stavby – administrativní skladový
objekt, J.A. CLEAN Vlašim
- oznámení o výkonu topografických prací v roce 2017
- informace o výskytu brouka /lýkožrouta lesklého/, v lesích
nenechávat části větví a dřevin z prořezávek apod.
Ad 12) Organizační záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo umístění sídla místního spolku rybářů v budově čp. 18.
6 hlasů pro 0 hlasů proti
- výročí 70 let - Josef Vondrák
- 3.9. 2017 posvícení, mše svatá bude v 15.00 hod. u kapličky
- příští zasedání zastupitelstva 28.8.2017 od 19 hodin

Závěr zasedání zakončil starosta obce.

zapsala: Kadlecová Jitka
.

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

