Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 26 .6. 2020
Přítomni: Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Jirák, Kadlecová, Maťha
Omluveni: Loula

Program:
1. zahájení
2. volba ověřovatelů zápisu
3. schválení /případně doplnění/ programu zasedání
4. kontrola zápisu z minulého zasedání
5. závěrečný účet obce
6. rozpočtové opatření č.1
7. zprávy z výborů
8. MAS Blaník
9. došlá pošta
10. organizační záležitosti
11. závěr
Ad1) 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
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 3) ZO odsouhlasilo program jednání a rozhodlo, že zápis z jednání pořídí Jitka Kadlecová.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 4) Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek.
Ad 5) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2019, spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2019
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové
opatření č. 1 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápisy z jednotlivých výborů
6 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 8) Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny Blaník na období 2021–2027 na svém
správním území.
6 hlasů pro, 0 hlasů proti

Ad9) Došlá pošta:
MěÚ Vlašim – návrh územního plánu Kladruby
- prodloužení lhůty k dokončení stavby st. parcela 29/1
- územní souhlas s provedením stavby pozemková parcela 4/6
- úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu údržby a opravy
dopravního značení
EKO-KOM - třídění odpadu za rok 2019. Obec vytřídila odpad za 28 848,50 Kč
Krajská veterinární.správa – oznámení o ukončení opatření k včelímu moru
Státní pozemkový úřad – rozhodnutí o schválení pozemkových úprav v Chotýšanech
Ad 10) Organizační záležitosti:
Starosta obce poděkoval za pořezání a úklid dřeva u hasičárny, oprava čepu u rybníka
a za opravu povrchu komunikace „U křížku“
Starosta obce informoval o průběhu prací na úřadě
Zastávky u autobusů jsou vybaveny novými popelnicemi. S ohledem na vandalizmus
budou nově vymalovány a proto žádáme občany, zvláště kuřáky, aby v nich udržovali
pořádek a neničili je a nemalovali po stěnách.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 28.8.2020 od 19 hodin.
Zasedání zakončil starosta obce Ing. Jan Dufala ve 21.05 hod.

zapsala: Kadlecová Jitka

ověřovatelé zápisu: Domin Karel. . . . . . . . . . . . . .
Jirák Luděk.. . . . . . . . . . . . .

