Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 28.6.2019
Přítomni – Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Kadlecová, Loula, Maťha
Omluveni: Jirák

Program:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z minulého zasedání
3. zprávy z výborů
4. závěrečný účet obce za rok 2018
5. úprava rozpočtu
6. fond oprav vodovodu a kanalizace
7. fond na přípravu a řešení krizových situací
8. kontejnery na separovaný sběr
9. došlá pošta
10. organizační záležitosti
11. 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 zprávy z jednotlivých výborů
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2018
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3. Rozpočtové
opatření č.3 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zřízení Fondu oprav vodovodu a kanalizace.
Na základě hodnoty majetku vodovodu, kanalizace a ČOV. ZO rozhodlo o vytváření
Fondu oprav vodovodu a kanalizace ve výši 75 000,- Kč ročně.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti

Ad 7) ZO projednalo a schválilo zřízení Fondu na přípravu a řešení krizových situací. ZO
rozhodlo o vytvoření na přípravu a řešení krizových situací ve výši 100,- Kč na
obyvatele tj. 23 000,- Kč.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 8) Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na plné kontejnery na separovaný sběr,
sdělujeme, že směsný plast se vozí dle uzavřené smlouvy – 1x za 14 dní, vždy sudý
týden ve čtvrtek. Ostatní kontejnery se vozí dle potřeby. Při svozu popelových nádob
probíhá kontrola, popeláři nahlásí na TS Vlašim, že jsou plné a následně jsou
vyprázdněny.
Kontejnery jsou určeny pouze pro malé množství odpadu z běžného provozu
domácnosti, nikoli ze staveb a vyklízení nemovitostí. 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
Ad 9) Došlá pošta
MěÚ Vlašim – územní souhlas s napojení stavby na veřejný vodovod a kanalizace
st.p. 48/3,48/5
- územní souhlas se stavbou rodinného domu st. p. 95/2
Krajská veterinární správa – veřejná vyhláška - veterinární opatření k zamezení šíření
nákazy včelího moru, zejména zákaz přesunu včel a včelstev
Krajský úřad Středočeského kraje - informace o kůrovcové kalamitě, možnost získání
dotace. Dotace jsou poskytovány z rozpočtu Středočeského kraje a
z Ministerstva zemědělství.
Ad 10) Organizační záležitosti:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na děti v mateřské škole ve výši
500,- Kč měsíčně na dítě.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Starosta obce poděkoval za opravu prolézačky na hřišti
příští zasedání zastupitelstva se koná 24. 8.2019 v 19.00 hod.

Závěr zasedání zakončil starosta obce.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Loula Vladimír. . . . . . . . . . . . . .
Maťha Miloslav . . . . . . . . . . . . .

