
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  28. 8. 2017 

 

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

Omluveni  :  

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. volby 

4. zprávy z výborů 

5. afrického moru u divokých prasat  

6. došlá pošta 

7. organizační záležitosti 

8. 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 20. a 21.10. 2017. 

          Starosta obce jmenoval Ivetu Daňkovou zapisovatelkou okrskové volební komise. 

          Starosta obce stanovil minimální počet členů okrskové volební komise v počtu 5 členů. 

                    

Ad 4) ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti  

 

Ad 5) Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj v souvislosti s výskytem afrického moru u 

divokých prasat v České republice a z důvodů vyšších hlášení nálezů úhynů divokých prasat 

(dále též kadáverů) sděluje: 

 Pokud uhyne prase v lese, je virus aktivní po celou dobu, co tam kadáver prasete leží. Velmi 

nebezpečná je také manipulace s uhynulým či uloveným nakaženým divočákem. Krev se může 

dostat na oděv, boty, auto apod. Tímto způsobem potom může docházet k šíření AMP do chovů 

domácích prasat. AMP není přenosný na lidi ani žádná další hospodářská a domácí zvířata. 

 

V případě nálezu uhynulého zvířete platí ohlašovací povinnost kafilerní službě v našem 

případě asanační podnik- tel. 569 423 860 ASAP, s.r.o., Věž 145, 582 56 Věž u Havlíčkova 

Brodu, současně tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad tel. 602342465. 

 

Ad 6) Došlá pošta: 

- Dražební vyhláška -  dražební společnost Prokonzulta , a.s. Brno 

- ČSOP –žádost o poskytování informací při nichž mohou být dotčeny zájmy 

ochrany přírody a krajiny 

Ad 7) Organizační záležitosti: 

           Od 15.9.2017 by mělo dojít k výstavbě kruhového objezdu u BILLY   

- Výročí 85 let – p. Kořínek František 

- V neděli 3.9.2017 se koná mše u kapličky v 15.00 hodin 

          

Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Domin Karel  . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                                           

                                                                                                  Musil Pavel  . . .  . . . . . . . . . .     


