Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 1. 2. 2019
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Jirák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni :
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Tříkrálová sbírka
4. dotazník Ekokom
5. výkazy za rok 2018
6. došlá pošta
7. organizační záležitosti
8. závěr
Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Starosta obce informoval o výsledcích Tříkrálové sbírky. Ve Vlašimi a okolí se vybrala
částka 518 342,- Kč. V Pavlovicích 7 564,- Kč. Farní charita Vlašim všem děkuje a zve
na Benefiční koncert v sobotu 16.února v KD Blaník od 15.00 do 17.30 hod.
Ad 4) ZO pověřilo starostu obce k vyplnění dotazníku pro Ekokom
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) ZO pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy na svoz odpadů s TS Vlašim. Ceny se
pro letošní rok nebudou zvyšovat.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
ZO pověřilo starostu obce k vyplnění výkazů provozu vodovodu a kanalizace,
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
ZO pověřilo starostu obce k vyplnění hlášení vodní bilance
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
ZO pověřilo starostu obce k vyplnění hlášení nakládání s odpady pro MZE
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
6) Došlá pošta
- Středočeský kraj , odbor kontroly oznamuje, že přezkoumávání hospodaření
obce proběhne 28.5.2019 od 8.00 na úřadě.
- MěÚ Vlašim – kabelové vedení pro parcelu č. 342/35
7) Organizační záležitosti
- Starosta obce poděkoval za obstarání vánočního stromku a jeho rozsvícení
- Starosta obce poděkoval za uspořádání Mikulášské besídky
- ZO odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 500,-Kč pro Sdružení hasičů
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
- ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu za rok 2018 –nebyly zjištěny
žádné přebytky ani ztráty, proto není nutné dělat jakákoliv opatření
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
- příští zasedání zastupitelstva se koná 1.3.2019, v 18.00.hod., jako veřejná
schůze s občany na úřadě. Zároveň budou vybírány poplatky ze psů a pronajatých
pozemků.

-

Žádáme občany, větve z ořezaných stromů dávali k hasičárně na jednu
hromadu, ne po celé louce.

Závěr zasedání zakončil starosta obce.
zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák Jiří . . . . . . . . . . . . .
Loula Vladimír . . . . . . . . . . . . . .

