
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 2. 10. 2020 

 

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

Omluveni  :  

 

Program: 

 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. schválení /případně doplnění/ programu zasedání 

4. kontrola zápisu z minulého zasedání 

5. plán inventur 

6. zprávy z výborů 

7. sběr nebezpečného odpadu 

8. přezkoumání hospodaření obce 

9. rozpočtové opatření č.2  

10. došlá pošta 

11. organizační záležitosti 

12. závěr 

 

 

 

 

Ad 1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 19.00 hod. a zároveň konstatoval   

           usnášení schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2) ZO zvolilo ověřovateli zápisu Karla Domina a Luďka Jiráka 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 3) ZO odsouhlasilo program jednání a rozhodlo, že zápis z jednání pořídí Jitka Kadlecová. 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

    

Ad 4)  Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek.  

 

Ad 5) ZO projednalo a schválilo plán inventur na rok 2020 

          7 hlasů pro, 00 hlasů proti 

  

Ad 6) ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 7) V sobotu 10. 10. 2020 bude proveden sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu 

stanoviště sběrného vozu budou na obvyklém místě:  

                  9.15.hod u hřiště 

                  9.30.hod u kapličky 

                  9 45 hod u bytovek    

 

Ad 8)  Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce. Při přezkoumání  

           Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

               

Ad 9) ) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2. Rozpočtové  

           opatření č. 2 je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 



Ad 10)  Došlá pošta: 

             MěÚ Vlašim –územní souhlas, změna druhu pozemku parc.č. 76/1 

             ČEZ – výzva k odstranění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrického vedení 

           Krajská hygienická stanice – nařízená opatření s onemocněním COVID-19 

   

Ad 10) Organizační záležitosti. 

 - ZO oznamuje občanům, že od 9. 10. 2020 je možné odevzdávat každý pátek v čase 

od  19.00 -20.00 hod v  hasičárně v uzavřených PET  lahvích použitý olej 

z domácnosti a hliníkové obaly od nápojů.  

 

-Starosta obce informoval o průběhu provedených prací na úřadě a seznámil s dalším 

průběhem prací. 

                     

    

            Příští zasedání zastupitelstva .6.11.2020 

   

 

 Zasedání zakončil starosta obce Ing. Jan Dufala ve 20.45 hod. 

 

 

 

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

                                                                                                  Luděk Jirák. . . . . . . . . . . . .                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


