
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 26. 2.2021 

 

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. Tříkrálová sbírka 

6. dotazník Ekokom 

7. vodné a stočné 

8. smlouvy na svoz odpadů s TS Vlašim 

9. výkazy za rok 2020 

10. inventarizační zprávu za rok 2020 

11. územní plán 

12. došlá pošta 

13. organizační záležitosti 

14. závěr 

 

 

 

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

schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2)  ZO zvolilo ověřovateli zápisu Luďka Jiráka  a Ing. Jiřího Dvořáka. 

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 informoval o výsledcích Tříkrálové sbírky. Ve Vlašimi a okolí se vybrala  

částka 310 019 Kč,-  Vzhledem platným opatřením nebylo možné realizovat sbírku 

klasickým způsobem. Kdo by chtěl přispět na provoz charity, může poslat libovolnou 

částku na Charitu Vlašim 

Charita Vlašim 

Lidická 1715, Vlašim, 258 01 

Korespondenční adresa: Lidická 1715, Vlašim, 258 01 

Tel.: 736 472 794, 317 845 979 

IČ: 47084359 

Číslo účtu: 322209309/0800 

http://vlasim.charita.cz 

 

Charita Vlašim předem děkuje všem dárcům. 

                

 Ad 6) ZO pověřilo starostu obce k vyplnění dotazníku pro Ekokom  

           7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

http://vlasim.charita.cz/


Ad 7) S ohledem na opětovné zdražení dodávané vody od dodavatele byla dle směrnice MZe 

provedena nová cenová kalkulace vodného.Dle této směrnice byla vypočtena částku 

34,60 Kč/m3.  

ZO projednalo a schválilo cenu vodného 35 Kč/m3 pro letošní rok.  

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

ZO projednalo a schválilo cenu stočného pro rok 2021. Cena zůstává stejné jako v 

minulém roce, t.j. 

1000 Kč/osobu/rok pro trvale obydlené objekty 

1000 Kč/objekt/rok pro rekreační objekty. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Vodné a stočné za 1. pololetí roku 2021 bude fakturováno koncem června 2021. 

 

Ad 8) ZO pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy na svoz odpadů s TS Vlašim. Ceny se 

pro letošní rok nebudou zvyšovat. 

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti     

             

Ad 9)  ZO pověřilo starostu obce k vyplnění výkazů provozu vodovodu a kanalizace 

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti            

             

ZO pověřilo starostu obce k vyplnění hlášení vodní bilance 

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

             

ZO pověřilo starostu obce k vyplnění hlášení nakládání s odpady pro MZE 

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

 Ad 10) ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu za rok 2020 – nebyly zjištěny 

žádné přebytky ani ztráty, proto není nutné dělat jakákoliv opatření 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

 Ad 11) ZO projednalo a schválilo pořízení územního plánu. ZO určilo starostu obce 

k projednávání územního plánu s dotčenými orgány. Pořizovatelem územního plánu 

je Úřad územního plánování Městského úřadu Vlašim.  

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 12)Došlá pošta  

Středočeský kraj, odbor kontroly oznamuje, že přezkoumání hospodaření obce za rok 

2020 proběhne 1.6.2021.  

 

 Ad13) Organizační záležitosti 

- Od 1.1.2021 se v celé republice zvyšuje cena skládkovného na 800 Kč/t. Obec 

Pavlovice podala firmě EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. žádost o uplatnění slevy 

podle §157 odst. 1, zák. č.541/2020 Sb. O odpadech na ukládání komunálního odpadů 

od občanů naší obce tak, abychom mohli hradit poplatek v původní výši 500 Kč/t. 

Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2021 

množství 200 kg na jednoho obyvatele obce. Odpad nad toto množství bude 

zpoplatněn částkou 800 Kč/t. 

 

- S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci se letos nebude konat veřejná 

schůze s občany. Vyzýváme občany, aby dodržovali platná nařízení a chránili sebe a 

své blízké.  

 



- Poplatky ze psů a z pronajatých pozemků prosím uhraďte individuálně po dohodě 

s místostarostkou obce. 

 

- Žádáme občany, aby větve z ořezaných stromů dávali k hasičárně na jednu hromadu, 

ne po celé louce. 

      

      

 

 

 

     Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 19.57. 

 

 

 

 

     

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

                                  

                                                                                                 Jirák Luděk … . . . . . . . . . . . .  


