
   

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 14.5. 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. postup prací budova obecního úřadu  

6. podpora technologických procesů na ČOV 

7. opravy komunikací 

8. EKO-KOM 

9. zprávy z výborů 

10. došlá pošta 

11. organizační záležitosti 

12. závěr 

 

Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 19.00 a zároveň konstatoval usnášení 

schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2)  ZO zvolilo ověřovateli zápisu Luďka Jiráka 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 informoval o provedeném postupu prací na obecním úřadě. Byla 

provedena elektrická instalace, montáž elektrického podlahového topení, omítky stěn, 

malování a osazeno venkovní zábradlí. 

V červnu bude provedena pokládka  dlažby v přízemí, 1  podlaží, schodišti a vestibulu. 

Pokládku provede firma Jiří Brabenec, dle doporučení výběrové komise. 

ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy na pokládku dlažby.  

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

 Ad6) ČOV je v provozu již 10 let a za tuto dobu došlo k navýšení zátěže na ČOV o 70%..Na 

ČOV přitéká hodně věcí, které nepatří do odpadních vod (potraviny, části oblečení, 

hygienické potřeby apod. Do splaškových odpadních vod nesmí být vypouštěny 

odpadní vody z jiných zdrojů a technologií (ropné látky, jiné technické provozy, chov 

hospodářských zvířat apod.). Splaškové odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry 

znečištění vyžadují předchozí čištění, může odběratel vypouštět do kanalizace jen s 

povolením vodoprávního úřadu. 

Z hlediska čistícího efektu je ještě rezerva ve výkonu ČOV, ale začalo docházet k 

zvýšenému výskytu pěny v nádrži a tím docházelo k malé sedimentace kalu. 

Společností NCH Praha dodala na zkoušku zařízení, které dávkuje aktivní bakterie 

Zařízení je v provozu od 15.4.2021 a po uplynutí 90 dnů bude vyhodnocen výsledek 

čistícího procesu a tvorby pěny. Pokud se zařízení osvědčí, bude smlouva uzavřena na 

12 měsíců, pokud se zařízení neosvědčí, bude zařízení odvezeno.  

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 



 

Ad 7)  Starosta obce informoval přechodné úpravě provozu na silnicích II. A III. třídy, 

          v obvodu územní působnosti ORP Vlašim. Jedná se o každodenní provádění 

údržbových prací, které nevyžadují úplné omezení provozu. 

  

Ad 8) Obec  Pavlovice získala od firmy EKO-KOM  za období 1.1.2021-31.3.2021 

         odměna za vytříděný odpad ve výši 8025,01 Kč 

                                                       

Ad 9)  ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 10) Došlá pošta 

                 MěÚ Vlašim  -     územní souhlas, novostavba rodinného domu na parcele č. 133/1 

- rozhodnutí s přístavbou skladu olejů v areálu ROLS 

Finanční úřad – veřejná vyhláška - v úředních hodinách  

                                     Pondělí   8.00 – 17.00 hod. 

                                     Středa     8.00 – 17.00 hod. 

je možnost nahlédnout  na výměr daně z nemovitosti – zveřejněno na úřední desce 

od 26.4.2021 do 26.5.2021 

 

Ad 11) Organizační záležitosti 

- při vyvážení dřeva byla poškozena cesta u vodárny, která byla po 

výzvě obce již opravena firmou, která dřevo vyvážela 

- z důvodu velkého zájmu dětí bude provedena oprava povrchu 

hřiště, natření sloupků a nové oplocení. V průběhu roku dojde ke 

kontrole a natření herních prvků 

 

     Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 19.52 hod. 

 

 

 

 

     

 zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Luděk Jirák   . ..  . . . . . . . . . .   

                                  

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


