
 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 21.10. 2022 

 

Přítomni: Domin, Ing. Dufala, Kadlecová, Mgr. Kladivová , Loula, Maťha, Ing.Selingerová  

Omluveni:   

Program: 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. program jednání 

4. konání zasedání 

5. zodpovědné osoby 

6. úprava rozpočtu 

7. přezkum obce 

8. inventury 

9. došlá pošta 

10. organizační záležitosti 

 

 Ad1)  Zasedání  zahájil starosta obce Ing. Jan Dufala v 18.30 hod. a zároveň konstatoval 

              usnášení zastupitelstva. 

          

Ad 2)  ZO zvolilo ověřovateli zápisu Karla Domina 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)  Zápis o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Pavlovice 

                  byl zveřejněn na úřední desce. 

                  Na místo starosty obce byl navržen a zvolen Ing. Jan Dufala 

                  Na místo místostarosty byla navržena a zvolena Jitka Kadlecová 

 

Ad 5) Starosta obce jmenoval zodpovědné osoby za jednotlivé úseky  

 

                Zařízení                                          zodpovídá 

         

         Veřejné osvětlení                                Miloslav Maťha 

         Horní autobusová zastávka                Karel Domin 

         Dolní autobusová zastávka               Ing. Jana Selingerová 

         Kaplička a panátník padlých            Mgr. Šárka Kladivová 

         Hasičská zbrojnice                             Vladimír Loula          

                                                                      Karel Domin 

                                                                      Miloslav Maťha 

        Hřiště                                                   Vladimír Loula 

                                                                       Karel Domin 

        Obecní úřad                                           Ing. Jan Dufala 

                                                                       Jitka Kadlecová 

        Výpočetní technika,WWWstránky        Ing. Jan Dufala 

        Nástěnky                                               Jitka Kadlecová 



 

 

 

 

Ad 6) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č.4. Rozpočtové opatření č. 4 je nedílnou 

                 součástí tohoto zápisu 

                 7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 7)    Starosta obce informoval o výsledku přezkoumání hospodaření obce.   

             Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Ad8)    ZO projednalo a schválilo plán inventur na rok 2022   

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti            

 

Ad 9)  došlá pošta 

           MěÚ Vlašim  -novostavba rod. domu na poz.parcele 3148,26/1,2472,2474/1 

- zahájení řízení o povolení nakládání s vodami RÚ Kladruby 

           ČEZ  Distribuce – výzva  k ořezávání stromoví 

 

Ad 10) Organizační záležitosti  

             Starosta obce uložil zastupitelům do příštího zasedání připravit: 

- podklady pro Plán rozvoje obce a akcí na období 2022 – 2026 

- připravit Plány činnosti pro jednotlivé výbory 

- připravit plán kulturních akcí na rok 2023 

 

                       

                 

 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 2.12.2022 

 

Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala ve 21.30  hod. 

 

 

 

 

 

zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Karel Domin. .  . . . . . . . . . . ……  

                                                                                                 Miloslav Maťha… . . . . . . . . . . . .  


