
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne  3.12.2021 

 

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

Omluveni  : Jirák 

 

Program: 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. schválení /případně doplnění/ programu zasedání 

4. kontrola zápisu z minulého zasedání 

5. výdaje na žáky ZŠ 

6. BENEBUS 

7. zprávy z výborů 

8.veřejná vyhláška  

9. cesta v lese 

10. došlá pošta 

11. organizační  záležitosti 

12. závěr 

 

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 18.00 hod. a zároveň konstatoval   

         usnášení schopnost  zastupitelstva obce. 

 

Ad 2)  ZO zvolilo ověřovateli zápisu  Jiřího Dvořáka a Vladimíra Loulu 

           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)  ZO projednalo a schválilo  platbu na žáky, kteří plní povinnou školní docházku  ve  

           školním  roce 2021/2022 ve výši 66 000,- Kč 

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

                 

 Ad 6)  BENEBUS - ZO projednalo a schválilo rozpis plateb na dopravní obslužnost v roce  

            2022   ve výši   64 515,- Kč. /254,- Kč na 1 obyvatele / 

            6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů. 

            6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

               

Ad 8)  Od 1. 1. 2022 musí obec vybírat od vlastníků nemovitostí a od osob užívajících 

objekty v obci místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Z tohoto 

poplatku bude hrazena obslužnost popelových nádob, jejich pronájem a příspěvek na 

skládkovné. K tomuto datu již nebudou občané platit za tyto služby TS Vlašim.   

 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhláška obce 

Pavlovice, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo sazbu poplatku, která činí 0,30 Kč za l. 

Základem dílčího poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou 

věc na odpad v litrech připadající na poplatníka, tj. popelnice o objemu 120 l.  



Orientační základ poplatku bude 0,3 * 120 * 52 svozů, tj. 1872 Kč. Veřejná vyhláška 

byla předána odboru legislativy MV ke schválení a poté bude zveřejněna na úřední 

desce.  

6 hlasů pro, 0 hlasů proti 
 

 

Ad 9) Dne 24. 11. 2021 proběhlo vytyčení vlastnické hranice pozemku 2488/1, které 

prokázalo neoprávněné poškození komunikace a zábor pozemku ve vlastnictví obce. 

 

Ad 10)      ČEZ – výzva k ořezání stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrického vedení 

                 MěÚ Vlašim – projednání změny územního plánu Rataje 

- Kolaudační souhlas budovy  OÚ Pavlovice 

                 EKOKOM – odměna za vytřídění odpadů ve výši 12047,-Kč     

 

 Ad 11) Organizační záležitosti. 

                   

    

                 Příští zasedání zastupitelstva .bude 4.2.2022 

 

 

Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva za práci v uplynulém roce, popřál Všem  

občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků.    

 

   

 

Zasedání zakončil starosta obce Ing. Jan Dufala ve 20.15 hod. 

 

 

 

 

zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák Jiří.  . . . . . . . . . . . . .                                   

                                                                                                 Domin Karel. . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


