Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 29.6..2018
Přítomni – Ing. Dufala, Domin, Ing. Dvořák, Kadlecová, Loula, Musil
Omluveni : Maťha
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. zápisy z jednotlivých výborů
4. úprava rozpočtu
5. závěrečný účet obce za rok 2017
6. volby do zastupitelstva obce
7. došlá pošta
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. 3. Rozpočtové
opatření č.3 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2017 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2017
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 6) Prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí, které se konají
pouze na území České republiky:
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Registračním úřadem pro podávání kandidátních listin je MěÚ Vlašim
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva obce je
pro nezávislého kandidáta 11 podpisů a pro sdružení nezávislých kandidátů 16
podpisů

Ad 7) Došlá pošta:
- Krajský soud v Praze žádá touto cestou o spolupráci ohledně získání nových
kandidátů do funkce přísedících.
- Osvědčení o úspoře emisí – seznámení s dosaženými výsledky v systému
EKO-KOM za rok 2017. Obec vytřídila a předala odpad za 21 049,50 Kč.
Ad 8) Organizační záležitosti:
- Starosta obce poděkoval občanům, za ořezání a úklid tůjí kolem kapličky, za
vymalování a natření dveří v kapličce.
- Dále poděkoval za organizaci a přípravu při setkání ukázky díla u p. Čečetky
a rovněž za uspořádání akce při oslavě dne dětí.
Na zasedání ZO byla odpečetěna a otevřena schránka s návrhy na složení nového
zastupitelstva. S ohledem na GDPR nelze výsledky ankety zveřejnit, ale každý
občan s trvalým bydlištěm v obci Pavlovice může do výsledků ankety nahlédnout
v budově obecního úřadu. Na základě ankety bude sestavena kandidátní listina pro
sdružení nezávislých kandidátů do komunálních voleb. Děkujeme všem za čas
věnovaný anketě. Svůj návrh odevzdalo 67 obyvatel. Vyhodnocení ankety je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
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Příští zasedání zastupitelstva 24.8.2018 od 19 hodin.

Závěr zasedání zakončil starosta obce.
zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Musil Pavel. . . . . . . . . . . . . . .
Loula Vladimír.. . . . . . . . . . .

