
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  2.3.2018 

 

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

Omluveni  :  Domin,  Ing. Dvořák,  

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. informace pro občany 

4. plán práce 

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 2017 

           a s plánem akcí na rok 2018.  

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

se pro letošní rok nebude navyšovat, zůstává stejně jako loni 1454,-Kč. 

 

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

           se nebudou navyšovat ceny vodného a stočného pro letošní rok:   

           Vodné pro rok 2018 zůstává stejné jako v minulém roce 30 Kč/m3 

           Stočné pro rok 2018 zůstává stejné jako v minulém roce tj.: 

                  1000,-Kč/osobu/rok pro trvale obydlené objekty 

                  1000,-Kč/objekt/rok pro rekreační objekty             

Vodné a stočné za 1. pololetí roku 2018 bude vyfakturováno koncem měsíce 

června.         

          

Ad 4)  Plán akcí na rok 2018:  

-  odbahnění rybníka včetně zpracování potřebné dokumentace 

-  rekonstrukce hasičárny 

-  přístavba úřadu 

-  oprava asfaltů 

-  údržba majetku obce 

-  vytypování páteřních komunikací tak, aby obec byla dobře dopravně obslužná    

 

 6) Organizační  záležitosti: 

                - starosta obce poděkoval p. Selingerovi a p. Daňkovi za prohrnování sněhu  

 

  -  žádáme občany, aby dávali k hasičárně na hromadu pouze větve s ořezaných 

stromů  

 

                -  přerušení dodávky elektrické energie : 6.3.2018  od : 8.00 – 16.00 hod. 

                                                                                 8.3.2018  od : 8.30 – 13.30 hod. 

 

                - Svoz nebezpečného  odpadu  bude 21.4.2018 a 20.10.2018 od 9. 00 hod. 

                   na stejných stanovištích, jako dosud. 

 



 - V květnu nebo v červnu bude den otevřených dveří u p. Čečetky a ukázka jeho 

umělecké tvorby. 

 

  - V říjnu nás čeká 100 výročí vzniku republiky, ZO připravuje větší slavnost 

k tomuto výročí, jako poděkování našim předkům. 

 

               -   Nabídka komenických prací od Pavla Jelínka   

 

- Městský úřad Vlašim vyzývá občany ke kontrole DOKLADŮ - OBČANSKÉHO 

PRŮKAZU A CESTOVNÍHO PASU. V případě, že zjistíte neplatnost, či 

poškození, případně jiné nesrovnalosti, můžete si ve Vlašimi o OP nebo CP 

požádat. 

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin 

úterý od 8:00 do 14:00 hodin  

středa od 8:00 do 17:00 hodin 

Pozor! Město Vlašim nemá úřední hodiny v pátek! 

 

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vyhlašuje nábor do řad Policie 

ČR. Pokud někdo má zájem, stát se členem policie ČR, ať se obrátí na 

kterékoli oddělení policie ČR, kde vám sdělí podrobnosti o probíhající 

náborové kampani. 

 

- ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek hasičům ve výši 20 000,-Kč 

                          5 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

- V polovině března začne výstavba kruhového objezdu u Billy. Plánovaníá doba 

výstavby je 5 měsíců. Z počátku bude uzavřen úsek od Billy ke zvláštní škole 

a doprava bude vedena přes město. 

 

- Další dopravní omezení, v dubnu asi 1 měsíc bude uzavření silnice 

z křižovatky /Kostelík/ do Trhového Štěpánova. 

 

- Začátkem měsíce dubna má začít odstranění můstku ve Vlašimi u  

ČOV a výstavba nového. 

 

                     - příští zasedáni zastupitelstva se koná  6.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

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

                                                                                                  Musil P..  . . . . . . . . . . . . . ..                                                                                                          


