Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 27. 9. 2018
Přítomni – Ing. Dufala, Domin, Ing. Dvořák, Kadlecová, Loula, Maťha, Musil
Omluveni :
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. zápisy z jednotlivých výborů
4. úprava rozpočtu
5. přezkum hospodaření obce
6. volby do zastupitelstva obce
7. plán inventur
8. došlá pošta
9. organizační záležitosti
10. 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
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4. Rozpočtové
opatření č.4 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce. Při přezkoumání
hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ad 6) Volby do zastupitelstva obce se konají
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
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost budova obecního
úřadu, Pavlovice 65, 25801 Vlašim pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu
v obci Pavlovice.
Ad7) ZO projednalo a schválilo plán inventur na rok 2018
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 8) Došlá pošta:
- Oznámení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu na pozemku p.č.
443 v k.ú. Pavlovice
- ČEZ vyzývá občany k odstranění a okleštění stromoví v blízkosti elektrického
vedení v termínu do 15.11.2018
- ZO projednalo a bere na vědomí veřejnou vyhlášku o maximálních cenách
jízdného na území Stř. kraje, vyhláška je zveřejněna na EÚD.
- MěÚ Vlašim – společný souhlas ,novostavba rodinného domu na parcele342/15
Rozhodnutí o povolení : Novostavba skladu na stavební parcele č. 104

Ad 9) Organizační záležitosti:
ZO rozhodlo, že za měsíc říjen bude členům končícího zastupitelstva vyplacena
odměna v poměrné části tj. od začátku měsíce do prvního dne voleb
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Oslava VZNIKU REPUBLIKY 28.10.2018
ZO projednalo program, který začne ve 14,30 hod. zahájením, nástup hasičů, kladení
věnce k památníku, slavnostní mše, při které bude posvěcen obecní praporu
Závěr: Zasedání zakončil starosta obce a poděkoval všem členům zastupitelstva obce za
vykonanou práci v končícím volebním období 2014-2018.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Musil Pavel. . . . . . . . . . . . . . .
Maťha Miloslav. . . . . . . . . . . . ..

