
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  13.3.2020 

 

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

Omluveni  : Jirák  

 

Program: 

1. zahájení 

2. kontrola zápisu z minulého zasedání 

3. informace pro občany 

4. mimořádná opatření koronavir COVID-19 

5. organizační záležitosti 

6. 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 2019 

            a s plánem akcí na rok 2020.  

           

Starosta obce poděkoval všem občanům, kteří se podíleli na provedených akcích, 

            které proběhli v roce 2019. 

             

Dále seznámil s uzavřením smlouvy s TS Vlašim na svoz komunálního odpadu – cena  

pro letošní rok se nebude navyšovat, zůstává ve stejné výši jako minulý rok. 

 

            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 2020 zůstává stejné jako v minulém roce 30 Kč/m3 

                Stočné pro rok 2020 zůstává stejné jako v minulém roce tj.: 

                     1000 Kč/osobu/rok pro trvale obydlené objekty 

                     1000 Kč/objekt/rok pro rekreační objekty             

                      

           Plán akcí na rok 2020  

-  dokončení přístavby úřadu 

-  údržba majetku obce 

 

V rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pavlovice u Vlašimi je hotové 

zpracování nároků vlastníků Letos do konce května by měl být schválen plán 

společných zařízení (kostra cestní sítě, protierozní a vodohospodářská opatření, 

ochrana životního prostředí). Poté bude následovat projednávání vlastního návrhu, kdy 

budou všichni vlastníci obesláni a zváni na jednání. Konečný návrh by měl být hotov 

do 31.3.2021. Celá akce by teoreticky měla být dokončena včetně zápisu do katastru 

do 12/2021. Dosavadní průběh prací zatím nasvědčuje tomu, že termín bude dodržen.  

    

Ad 4) S ohledem na vývoj situace ohledně šíření viru koronavir COVID-19 vydalo 

ministerstvo zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 

mimořádné opatření, které je zveřejněno na úřední desce. 

 



Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České 

republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.  

 

Vyzýváme všechny občany, aby tato mimořádná opatření dodržovali. S ohledem na 

nepříznivý vývoj situace lze předpokládat, že mimořádná opatření se budou 

zpřísňovat. ZO doporučuje občanům sledovat situaci v televizi a na internetových 

stránkách, zejména: 

 

http://obecpavlovice.cz 

https://koronavirus.mzcr.cz/ 

 

Přejeme všem občanům, aby situaci dobře a ve zdraví přečkali. 

 

Ad 5) Organizační  záležitosti: 

Les u  ČOV poškozen kůrovcem, pokud by měl někdo zájem, nabízíme k vytěžení cca 

1200 m2 samovýrobou za cenu 1000Kč. 

 

ZO upozorňuje občany, že od 1. 1. 2020 platí povinnost třídit jedlé oleje a tuky a nelze 

je dávat do popelnice na směsný komunální odpad. Z toho důvodu vyzýváme občany, 

aby použité jedlé oleje a tuky shromažďovaly v PET lahvích a následně je odevzdali 

při mobilním svozu nebezpečného odpadu, který proběhne v dubnu a následně v říjnu 

na obvyklých stanovištích. 

 

- žádáme občany, aby větve s ořezaných stromů dávali k hasičárně na hromadu, ne 

po louce. Lze dávat pouze dřevní hmotu, ne pneumatiky, lino, koberce, plast, 

nábytek apod.                                                                 

                - p. Čadil – hlášení o trvalém stanovišti včelstev 

 

                 

                 

                 

 

           

 Závěr zasedání zakončil starosta obce. 

 

 zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Loula Vladimír.  . . . . . . . . . . . . .                                   

                                                                                                  Maťha Miloslav..  . . . . . . . . . . . .                                                                                                        

 

 

http://obecpavlovice.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/

