
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  1.11. 2019 

 

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

Omluveni  :  

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. stavba - obecní úřad 

4. příspěvek sdružení zdravotně postižených 

5. dražba lesních pozemků 

6. došlá pošta 

7. organizační záležitosti 

8. závěr 

 

 

Ad 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3)  ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na dodávku oken do budovy 

obecního úřadu  

           7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 4)  ZO projednalo a schválilo příspěvek 1000,- Kč pro sdružení zdravotně postižených  

           7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

          

Ad 5) Exekutorský úřad Praha oznamuje veřejnou vyhláškou dražbu nemovitých věcí /lesní 

pozemky/parcela 760/2,761/2,764/,766/1,788/2 na 13.11.2019.  Obec Pavlovice nemá 

zájem o dražené pozemky 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 6) Došlá pošta: 

               MěˇÚ Vlašim  - společný souhlas s výstavbou rodinného domu na parcele 342/35 

- Projednání návrhu územního plánu obce Římovice 

- Územní studie krajiny schválena 26.9.2019 a je zveřejněna na 

stránkách města Vlašim 

- Komplexní pozemková úprava v Chotýšanech 

Krajský úřad Středočeského kraje oznamuje zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad 

územního rozvoje. Kompletní návrh je vystaven k nahlédnutí na stránkách kraje. 

               

Ad 6) Organizační záležitosti:  

-   vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volně pobíhající psi a slepice na 

veřejných prostranstvích obce, připomínáme všem chovatelům platnost veřejné 

vyhlášky č. 3/2008 na zákaz volného pobíhání psů a slepic v obci 

               -  30.11.2019 se koná rozsvícení vánočního stromku u kapličky v 17.00hod. 

               -  1.12.2019  se koná Mikulášská besídka od 16.00.hod. v hasičárně 

               -  příští zasedání zastupitelstva 6.12.2019     

                 

 

          Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 

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

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


