
   

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 25.6. 2021 

 

Přítomni: Domin, Ing. Dufala, Ing. Dvořák, Jirák, Kadlecová, Maťha,  

Omluveni: Loula  

 

Program: 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. schválení (případně doplnění) programu zasedání 

4. kontrola zápisu z minulého zasedání 

5. úprava rozpočtu 

6. přezkum obce 

7. územní plán 

9. došlá pošta 

8. organizační záležitosti 

9. 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 Jiřího Dvořáka a Miloslava Maťhu. 

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 úpravu rozpočtu č. 2. Rozpočtové opatření č. 2 je nedílnou 

                 součástí tohoto zápisu. 

                 6 hlasů pro , 0 hlasů proti 

 

 Ad6)  Starosta obce seznámil s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 

                nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

                 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2020,  

                 Spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad.  

                 6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

                 Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2020 

                 6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad7)   Starosta obce informoval o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu 

                    Pavlovice. Bude vystaven k nahlížení na MěÚ Vlašim, Odbor výstavby a  

                    územního plánování, kancelář č. 302 a na obecním úřadě v Pavlovicích 

                     po dobu 30 dní, tj. od 17.6.2021do 19.7.2021.   

  

                                                      

Ad9) Došlá pošta 

                 MěÚ Vlašim  - územní souhlas , novostavba rodinného domu na parcele č.342/41 



- veřejné projednání návrhu územního plánu Kladruby 

                  EKO-KOM   -  Obec za rok 2020 vytřídila odpad za 32 618,50 Kč 

 

 

Ad 10) Organizační záležitosti 

- z důvodu velkého zájmu dětí bude provedena oprava povrchu 

hřiště, natření houpaček, oplocení. Další  podrobnosti budou  

domluveny přímo na místě. 

- 22.6.2021 proběhlo jednání za účasti zástupců MěÚ Vlašim o 

oplocení části pozemků  č.747 a746/2   v k.ú. Pavlovice. Jelikož 

na místě nedošlo k dohodě, bude provedeno znovu geometrické 

vyměření.  

- Pan V.Š požádal o zpřístupnění části zasypané rokle  k lesním 

pozemkům. Zpřístupnění bude provedeno až v rámci komplexní 

pozemkové úpravy. 

- Příští zasedání zastupitelstva 27.8.2021 

 

 

   Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 22.05 hod. 

 

 

 

 

     

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

                                  

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


