
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 4. 2. 2022 

 

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

Omluveni:  Ing. Dvořák 

 

Program: 

1. zahájení 

2. volba ověřovatelů zápisu 

3. schválení (případně doplnění) programu zasedání 

4. kontrola zápisu z minulého zasedání 

5. Tříkrálová sbírka 

6. výkazy 

7. vodné a stočné 

8. přezkum obce 

9. došlá pošta 

10. organizační záležitosti 

11. závěr 

 

 

 

 Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 18.00 a zároveň konstatoval usnášení 

          schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2) ZO zvolilo ověřovateli zápisu Luďka Jiráka 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) Starosta obce informoval o výsledcích Tříkrálové sbírky. Ve Vlašimi a okolí se vybrala  

částka 627 486, Kč. V Pavlovicích se vybrala částka 13.211 Kč. 

Charita Vlašim děkuje všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se na sbírce podíleli. 

                

Ad 6) ZO pověřilo starostu obce k vyplnění výkazů provozu vodovodu a kanalizace za rok 

2021   

          6 hlasů pro, 0 hlasů proti                   

 

Ad 7) Dle směrnice MZe byla provedena kalkulace cen pro vodné a stočné na letošní rok.  

          

          ZO projednalo a schválilo cenu vodného ve výši 35 Kč/m3.  

          6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

ZO projednalo a schválilo cenu stočného ve výši 1100 Kč/osobu/rok pro trvale 

obydlené objekty a 1100 Kč/objekt/rok pro rekreační objekty. 

         6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

         Vodné a stočné za 1. pololetí roku 2022 bude fakturováno koncem června 2022. 

 

Ad 8) Starosta obce informoval o termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, 

          které proběhne 31.5.2022 



             

 

 Ad 9) došlá pošta 

           MěÚ Vlašim – souhlas s úpravami stávajícího rod. domu č.p. 85 

- oznámení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí 

   komunikace na parc. č. 72/10,76/2 

 

 Ad 10) Organizační záležitosti  

- větve z ořezaných stromů dávat na jednu hromadu k hasičárně 

- poplatky ze psů a z pronajatých pozemků je možné uhradit na účet obce 

325490319/0800 s poznámkou, nebo po telefonické dohodě 

s místostarostkou obce 

- Do příštího zasedání je třeba ověřit funkčnost členů SDH Pavlovice a 

případně doplnit zásahovou jednotku. Zodpovídá Vladimír Loula.   

- Příští zasedání zastupitelstva bude 4. 3. 2022 

 

      

      

Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala v 20.05 hod. 

 

 

 

 

     

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

                                  

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


