
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 24. 8. 2019 

 

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

Omluveni:  

 

 

 

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 

4. veřejná vyhláška 

5. most přes potok 

6. došlá pošta 

7. organizační záležitosti 

8. závěr 

 

 

   

 

Ad 2)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek  

 

Ad 3) Starosta obce informoval o zahájení přezkoumání obce za rok 2019, které proběhne 

          3.9.2019     

 

Ad 4)  Rada města Vlašim jako orgán obce  s rozšířenou působností vyhlašuje záměr zadat 

zpracování lesních hospodářských osnov podle § 25 odst.1 zákona č.289/1995 Sb., o 

lesích, (dále jen „lesní zákon“) v platném znění  pro zařizovací obvod  zahrnující m.j. 

katastrální území: Pavlovice u Vlašimi  

Zpracování lesních hospodářských osnov zajišťuje Městský úřad Vlašim,  jako orgán 

státní správy lesů (dále jen zadavatel) příslušný dle § 48 odst.2 písm d) lesního zákona  

a vykonávající působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Článek 21. 

Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu ve 

Vlašimi, odboru životního prostředí uplatnit písemně (popř. ústně do protokolu) své 

připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru 

hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění 

vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář 

Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit 

také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo 

povinnosti mohou být dotčeny.3. Termín pro oznámení připomínek a požadavků se 

stanoví do 31.10.2019. 

 

Ad 5)  Starosta obce informoval o přípravě rekonstrukce mostu přes potok, který je v  

          havarijním stavu, včetně kompletní rekonstrukce vozovky v obci. Předpokládaný 

termín realizace je červenec,a srpen 2020. 

          

  Ad 6)  Došlá pošta: 

                   EKO-KOM –odměna za vytříděný odpad 1.4.2019 -30.6.2019  1603,-Kč 

                   MěÚ Vlašim –prodloužení platnosti územního rozhodnutí komunikace U Křížku 

- územní souhlas přípojka elektrické energie na parceleč.4/2 

- rozšíření vodovodu a kanalizace na pozemcích 342/26 a 342/11 



        

Ad 7) Organizační záležitosti: 

- Starosta obce informoval o průběhu stavebních prací na budově obecního úřadu 

- Starosta obce ukládá vedení SDH Pavlovice do příštího zasedání ZO zpracovat plán 

odborné přípravy pro SDH Pavlovice a doplnění chybějících lékařských prohlídek. 

Zodpovídá Loula Vladimír 

          - V sobotu 31.8.2019 od 8.00 do 18.00 chytání ryb, občerstvení zajištěno 

          -   příští zasedání zastupitelstva se koná  4.10.2019, v 19.00 hod. 

                 

                 

 

          Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 

 

 

 

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

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