Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 1. 3. 2019
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák,Jirák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni :
Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. informace pro občany
4. organizační záležitosti
5. závěr
Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala
Ad 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek
Ad 3) Zasedání zastupitelstva bylo svoláno jako veřejná schůze s občany obce Pavlovice.
Starosta obce seznámil přítomné občany s akcemi, které se uskutečnily v roce 2018
a s plánem akcí na rok 2019.
Dále seznámil s uzavřením smlouvy s TS na svoz komunálního odpadu – cena se
pro letošní rok nebude navyšovat, zůstává stejně jako loni 1454,-Kč.
S ohledem na ekonomické výsledky provozu vodovodu a kanalizace v minulém roce,
se nebudou navyšovat ceny vodného a stočného pro letošní rok .
Vodné pro rok 2019 zůstává stejné jako v minulém roce 30 Kč/m3
Stočné pro rok 2019 zůstává stejné jako v minulém roce tj.:
1000 Kč/osobu/rok pro trvale obydlené objekty
1000 Kč/objekt/rok pro rekreační objekty
Vodné a stočné za 1. pololetí roku 2019 Vám bude vyfakturováno koncem
měsíce června.
Plán akcí na rok 2019:
- přístavba a rekonstrukce úřadu
- oprava asfaltů, u ROLS návoz škrábané
- oprava hřiště
- údržba majetku obce
- vytypování páteřních komunikací tak, aby obec byla dobře dopravně obslužná
- hledání vhodných dotačních programů pro obec
6) Organizační záležitosti:
- starosta obce poděkoval p. Selingerovi a p. Daňkovi za úklid sněhu z obecních
komunikací
- žádáme občany, aby větve s ořezaných stromů dávali k hasičárně, dávat
pouze přírodní dřevní hmotu.
- Připomínáme, že každý občan obce má nárok na příspěvek ve výši 50,- Kč na
osobu/rok při individuální likvidaci odpadu v TS Vlašim nebo Ekosu Trhový
Štěpánov. Nebezpečný odpad a malé množství odpadu je možné individuálně
uložit ve sběrném dvoře TS Vlašim, větší množství v Ekosu Trhový Štěpánov
Občan zaplatí poplatek za likvidaci odpadu a na základě dokladu požádá obec o
proplacení příspěvku.

- Tradiční jarní svoz elektro a nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 27.4.
2019 stanoviště sběrného vozu budou na obvyklém místě
- Dopravní omezení –oprava komunikace ve Vlasákově ulici předpokládaná doba
cca 3 měsíce
- od konce března uzavírka Znosim – Polánka
- od konce března uzavírka Bílkovice
- trvá uzavírka Domašín
- p. Čadil – hlášení o trvalém stanovišti včelstev
- příští zasedáni zastupitelstva se koná 5.4.2019

Závěr zasedání zakončil starosta obce.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Domin Karel. . . . . . . . . . . . . . .
Maťha Miloslav.. . . . . . . . . . . .

