
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  4.5.2018 

 

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

Omluveni  :  Musil 

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. zápisy z jednotlivých výborů 

4. úprava rozpočtu 

5. onemocnění spalničkami 

6. svoz odpadu 

7. ochrana osobních údajů 

8. organizační záležitosti 

9. závěr 

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J.Dufala 

 

Ad 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápisy z jednotlivých výborů 

            6 hlasů pro, 0 hlasů proti   

 

Ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2.  Rozpočtové  

          opatření č.2 je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

          6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

                 

Ad 5) Zdravotnictví Středočeského kraje upozorňuje na výskyt virového onemocnění  

            spalničkami, které se rychle šíří vzdušnou cestou.   

      

 Ad 6) TS Vlašim oznamují zahájení letního svozu popelových nádob v době od 

               7.5.2018 do 9.9.2018 . Svoz bude uskutečněn vždy v sudém týdnu ve čtvrtek a  

               V lichém týdnu v pátek.   

                   

 Ad 7) Starosta obce seznámil s opatřením k ochraně osobních údajů. 

              Dveře kanceláře, ve které jsou umístěny spisy s osobními údaji, byly opatřeny  

              uzamykatelnou mříží, počítač byl zabezpečen proti přístupu neoprávněnou osobou, 

              k elektronicky vedeným datům.  

              Všichni smluvní partneři využívající obecní vodovod a kanalizaci budou muset 

              podepsat souhlas se shromažďováním osobních údajů, které budou využívány pouze 

              v souvislosti s provozem vodovodu a kanalizace. 

              Klíče od ochranných prvků má pouze starosta a místostarostka obce. 

 

Ad 8) Organizační záležitosti: 

          - Starosta obce poděkoval všem občanům, kteří pracovali zdarma na opravě hasičárny. 

 Dále starosta poděkoval za organizaci čarodějnic a za ořezání a úklid tůjí kolem 

kapličky. 

- ZO připravuje větší slavnost 28.10.2018 k 100.výročí vzniku republiky, jako 

poděkování našim předkům. Součástí bude děkovná mše u kapličky, shromáždění 

hasičů a položení věnce. 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravy kolem kapličky a obnovu památníku 

padlým. 

6 hlasů pro, 0 hlasů proti 



-  9.6.2018 proběhne setkání občanů u pana Čečetky a ukázka jeho umělecké tvorby. 

- V polovině měsíce června proběhne anketa na složení nového zastupitelstva obce, 

které bude mít 7 členů. 

Budou rozneseny anketní lístky do schránek obyvatelů a na odevzdání bude na 

starém OÚ k dispozici schránka na jejich odevzdání. 

Datum voleb bude vyhlášen prezidentem republiky. 

 

- Finanční úřad pro Středočeký kraj zveřejnil veřejnou vyhlášku o vyměření daně z 

    nemovitostí na rok 2018 a je k nahlédnutí v době od 27.4.2018 – 28.5.2018 na 

    územních pracovištích. 

- 3.6.2018 bude den dětí. Sraz u hasičárny v 15.00 hodin. 

 

 

 

 

 

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

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

                                                                                                  Ing. Dvořák Jiří..  . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


