
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 2. 12. 2022 

 

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

Omluveni:   

Program: 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. program jednání 

4. volby prezidenta 

5. zprávy z výborů 

6. úprava rozpočtu č. 6 

7. popelnice 

8. došlá pošta 

9. organizační záležitosti 

10. závěr 

 

 Ad1)  Zasedání  zahájil starosta obce Ing. Jan Dufala v 18.00 hod. a zároveň konstatoval 

           usnášení zastupitelstva. 

          

Ad 2) ZO zvolilo ověřovateli zápisu Vladimíra Loulu a Ing. Janu Selingerovou 

           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) Volba prezidenta České republiky se koná:  

                             v pátek   13. ledna 2023 od 14.00 hod do 22.00 hod 

                             v sobotu 14.ledna 2023 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

 

                Případné 2.kolo volby se bude konat: 

                              v pátek 27.ledna 2023 od 14.00 hod. do 22.00 hod 

                              v sobotu 28.ledna od 8.00 hod. do 14.00 hod.    

  

Starosta obce stanovil pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. 

ledna 2023, minimální počet členů okrskové volební komise takto: Okrsková volební komise 

pro volební okrsek č. 1 Pavlovice má 6 členů. 

 

Starosta obce informoval o počtu a sídlech volebních okrsků. Počet okrsků: 1. Sídlo 

volebního okrsku č. 1 Pavlovice 65, 258 01 Vlašim 

 

Starosta obce jmenoval paní Janu Selingerovou, Pavlovice 67, 258 01 Vlašim, zapisovatelkou 

okrskové volební komise pro volební okrsek č.1 se sídlem Pavlovice 65, 258 01 Vlašim pro 

volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023. 

 

      

Ad 5) ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 



Ad 6) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření je nedílnou    

                 součástí tohoto zápisu.      

                 7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 7) Starosta obce informoval, že od 1.1.2023 dojde k navýšení ceny za svoz popelnic ze 

strany TS Vlašim z důvodu nárůstu cen energií, PHM a mezd o 300,- Kč pro 52 svozů 

a o 150,- Kč pro 26 svozů u jedné popelové nádoby.  

 

ZO projednalo a schválilo, že s účinností od  1.1.2023 bude nová sazba poplatku ve výši: 

2172,- Kč (1872 + 300) pro 52 svozů 

1186,- Kč (1036 + 150) pro 26 svozů 

            7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 8)  došlá pošta 

           MěÚ Vlašim  - kolaudační souhlas pro přístavbu skladu olejů v areálu ROLS Pavlovice 

           EKO-KOM    - odměna za třídění odpadu v období 1.7. -30.9.2022 činí 10 069,-Kč  

ČEZ – výzva k ořezání stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrického vedení 

ČSOP Benešov – žádost o poskytování informací k zamýšleným zásahům  

            týkajících se ochrany přírody                            

 

Ad 9) Organizační záležitosti  

        ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši 2000,-Kč na Tříkrálovou sbírku 

         7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

          ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši 1000,- Kč pro Sdružení zdravotně postižených 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

          Starosta obce poděkoval za uspořádání lampionového průvodu, dále za obstarání a      

          rozsvícení stromku u kapličky a za přípravu mikulášské besídky. 

 

Starosta obce poděkoval členům zastupitelstva za práci v uplynulém roce a popřál Všem  

občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků.              

 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 3.2.2023 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

zapsala:  Kadlecová Jitka                        ověřovatelé zápisu: Vladimír Loula. .  . . . . . . . . . .   

                                                                                              Ing.Jana Selingerová… . . . . . . . . . 

. . .  


