Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 28. 8. 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. volby
6. povodňový plán
7. přezkoumání hospodaření obce
8. převod pozemku
9. EKO KOM- třídění odpadu
10. došlá pošta
11. organizační záležitosti
12. 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 Vladimíra Loulu a Miloslava Maťhu
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) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 2. a 3. října 2020.
Starosta obce stanovil, že pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Pavlovice, bude jeden volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je
budova obecního úřadu, Pavlovice 65, 258 01 Vlašim.
Starosta obce stanovil, že Okrsková komise pro volení okrsek č.1 Pavlovice má 6 členů.
Starosta obce jmenoval paní Janu Selingerovou, zapisovatelkou volební komise pro
volební okrsek č.1.
Ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo povodňový plán obce
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad 7) Starosta obce informoval o termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
které proběhne 9.9.2020
Ad 8) ZO projednalo a schválilo odprodej části pozemku 2506/1 o výměře 7 m2 ostatní
plocha panu ZN Pavlovice. ZO pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
7 hlasů pro, 0 hlasů proti
Ad9) EKO-KOM - Obec vytřídila odpad v období 1.4. – 30.6.2020 v celkové hodnotě
8112,-Kč

Ad 10) Došlá pošta:
ČEZ – výzva k odstranění stromoví a jiných porostů v blízkosti el. vedení
Krajský úřad Stř. kraje –kompenzační bonus pro obce
MěÚ Vlašim- souhlas vodoprávního úřadu k výstavbě mostu přes potok
Ad 11) Organizační záležitosti.
- Starosta obce poděkoval za renovaci a přemístnění sirény do hasičárny
- Starosta obce poděkoval za malování, úklid a přidělání laviček v autobusových
čekárnách
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 2.10.2020 od 19.00 hodin

Zasedání zakončil starosta obce Ing. Jan Dufala ve 20.52 hod.

zapsala: Kadlecová Jitka

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

