
   

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 1. 10 2021 

 

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. přezkum obce 

6. svoz NO 

7. plán inventur 

8. volby 

9. rozpočtové opatření č. 3 

10. zadání Územního plánu Pavlovice 

             11. došlá pošta 

12. organizační záležitosti 

             13. 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) Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce. Při přezkoumání 

hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Ad 6)  Svoz nebezpečného odpadu bude v sobotu 9.10.2021 na obvyklých místech 

                9.15.hod. u hřiště 

                9.30.hod. u kapličky 

                9.45. hod. bytovky 

 

Ad 7)  ZO projednalo a schválilo plán inventur na rok 2021 

           7 hlaů pro,0 hlasů proti    

  

Ad 8) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

 

                       v pátek 8. října 2021  od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a  

                       v sobotu 9. října 2021  od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. 

 

Místem konání voleb okrsku č 1 je volební místnost budova obecního úřadu, Pavlovice 65, 

258 01 Vlašim pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Pavlovice 

 



     

         

 

 

Ad 9)  ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č.3.Rozpočtové opatření č.3 je nedílnou 

                   Součástí tohoto zápisu. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 10)  ZO projednalo a schválilo podle ustanovení § 47 odst. 5 a ve smyslu § 6, odst. 5, 

písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů Zadání Územního plánu Pavlovice. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

  

Ad 11)  Došlá pošta 

Ministerstvo vnitra – nová vyhláška o místním poplatku za komunální odpad,                          

s účinností od 1.1.2022. Obec musí projednat a schválit do 15. 12. 2021. 

 

Ad 11) Organizační záležitosti 

Starosta obce poděkoval za úklid na obecním úřadě a za přípravu a organizaci          

akcí při posvícení. 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva 5.11.2021 

 

Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 21.15. hod. 

 

 

 

 

 

 

     

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

                                  

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


