
   

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 27.8.2021 

 

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. zprávy z výborů 

7. svoz NO 

8. EKOKOM 

9. volby 

10. veřejnoprávní smlouva 

11. organizační záležitosti 

12. došlá pošta 

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 Jiřího Dvořáka a Karla Domina 

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) Zahájení přezkoumání obce Pavlovice za rok 2021 bude  8.9.2021 

 

 Ad6)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů.  

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

 Ad7)   Svoz nebezpečného odpadu bude 9.10.2021 na obvyklých místech 

                9.15.hod. u hřiště 

                9.30.hod. u kapličky 

                9.45. hod. bytovky 

 

Ad 8) Starosta obce informoval o výši odměny za vytříděný odpad od 1.4.2021 – 30.6.2021 

          Obec získala 8 216,47 Kč 

  

 Ad9) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu se konají 8. a 9. Října 2021 

 

Ad 10) ZO projednalo a schválilo dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy 

  7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 



Ad 11) Organizační záležitosti 

 

ZO projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000,-.Kč na dostavbu 

rozhledny na Javornické hůře. 

           7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

  

- Posvícení -  v sobotu 4. září 2021 bude hasičárny zajištěno občerstvení, chytání ryb, 

skákací hrad pro děti, volná zábava    

- Starosta obce poděkoval panu Dominovi za organizaci a práci na hřišti 

 

 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva 1.10.2021 

 

 

 

Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 22.10 hod. 

 

 

 

 

     

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

                                  

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


