
 

 

 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  6.12. 2019 

 

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

  

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. neinvestiční výdaje mateřských škol 

4. EKO-KOM 

5. Zprávy z jednotlivých výborů 

6. sběr jedlých olejů a tuků 

7. dražební vyhláška 

8. došlá pošta 

9. organizační záležitosti 

10. závěr 

 

 

Ad 1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala 

 

Ad 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dohodu o poskytnutí příspěvku na 

neinvestiční výdaje mateřských škol ve Vlašimi za děti s místem trvalého pobytu v obci 

Pavlovice ve výši 500 Kč na dítě. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

           

  Ad 4)  EKO-KOM - Starosta obce informoval o výši odměny za vytříděný odpad v období      

1.7.-30.9.2019. Obec získala 6 504,- Kč. 

 

Ad 5) ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů  

           7 hlasů pro, 0 hlasů proti  

 

Ad 6) ZO upozorňuje občany, že od 1. 1. 2020 platí povinnost třídit jedlé oleje a tuky a nelze 

je dávat do popelnice na směsný komunální odpad. Z toho důvodu vyzýváme občany, 

aby použité jedlé oleje a tuky shromažďovaly v PET lahvích a následně je odevzdali 

při mobilním svozu nebezpečného odpadu, který proběhne v dubnu a následně v říjnu. 

Pokud tento způsob nebude občanův vyhovovat, budeme hledat jiné řešení. 

 

Ad 7) Exekutorský úřad Benešov oznamuje veřejnou vyhláškou dražbu nevydaných                                                            

akcií ROLS Pavlovice. Dražební jednání se nařizuje na den 15. ledna 2020 v 9:30 hod.   

v sídle společnosti Rolnická společnost, a. s., 

 

 



 

Ad 8)Došlá pošta 

              -     MěÚ Vlašim – organizační změny na stavebním úřadě MěÚ Vlašim, referentem  

                            pro naší obec bude od 1.1.2020  Bc. Petrásková Hana 

- Kolaudační souhlas elektrické.vedení na nové parcely u křížku.  

- Kontrolní prohlídka před užíváním stavby – vodovodní a kanalizační 

přípojka pro nové parcely u křížku 

- Žádost o vydání kolaudačního souhlasu vrtané studny ROLS Pavlovice 

-  ČSOP Benešov – žádost o poskytování informací k zásahům a správním řízení  

ochrany přírody 

-  O2 Czech republic – oznámení o ukončení provozu telefonního automatu                  

k 1.1.2020               

 

 Ad 9) Organizační záležitosti 

            Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě rozsvícení vánočního   

            stromku a mikulášské besídky.   

 

            ZO projednalo a schválilo příspěvek ve výši 1000,- Kč sdružení hasičů Benešov 

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti   

             

Starosta obce informoval o provedení kontrolní prohlídky stavby OÚ. Kontrolní 

prohlídkou stavby bylo zjištěno, že 1 etapa - hrubá stavba včetně nové střechy byla 

provedena v souladu se stavební dokumentací a probíhá v souladu s vydaným 

stavebním povolením. 

                               

Příští zasedání zastupitelstva 31.12.2019 

  

Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva za práci v uplynulém roce a popřál 

Všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků. 

 

 

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                           

                                                                                                  Maťha Miloslav . . . . . . . . . . . . . 

. 

 


