
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 24. 6. 2022 

 

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

Omluveni:  Domin 

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. úprava rozpočtu 

8. došlá pošta 

9. organizační záležitosti 

10. závěr 

 

 Ad1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 19.00 a zároveň konstatoval usnášení 

           schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2) ZO zvolilo ověřovateli zápisu Jiřího Dvořáka a Luďka Jiráka 

           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 seznámil s výsledkem přezkoumání obce za rok 2021, nebyly zjištěny 

          chyby a nedostatky. 

 

          Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se  

          zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a to bez výhrad. 

          6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

         Zastupitelstvo obce schválilo závěrku obce za rok 2021.  

         6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

                           

Ad 6) ZO projednalo a schválilo zprávy z jednotlivých výborů  

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu rozpočtu č.2. Úprava rozpočtu je  

          nedílnou součástí tohoto zápisu. 

          6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 8)  došlá pošta 

           MěÚ Vlašim  - územní souhlas se změnou rodinného domu čp. 69 

-  územní plán Římovice 

           Krajská veterinární správa – ukončení pásma včelího moru 

           EKO-KOM  - změna sazebníku platných od 3Q 2022 

- Obec Pavlovice získala v období 1.1.2022 – 31.3.2022  7497,05 Kč 

                    

   



 

   

 

Ad  9) Organizační záležitosti 

- starosta obce poděkoval za organizaci akce na den dětí a za opravu houpaček 

na hřišti 

-  starosta obce seznámil s průběhem šetření a řešení Křížku při dopravní nehodě 

- Registračním úřadem pro podávání kandidátních listin je MěÚ Vlašim, kde se 

může registrovat samostatně jakákoli osoba, nebo politické uskupení pro volby 

do zastupitelstva obce 

- Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstva 

obce je pro nezávislého kandidáta 14 podpisů a pro sdružení nezávislých 

kandidátů 19 podpisů 

 

Na zasedání ZO byla odpečetěna a otevřena schránka s návrhy na složení nového 

zastupitelstva. S ohledem na GDPR nelze výsledky ankety zveřejnit, ale každý občan 

s trvalým bydlištěm v obci Pavlovice může do výsledků Ankety nahlédnout v budově 

obecního úřadu. Na základě ankety bude sestavena kandidátní listina pro sdružení nezávislých 

kandidátů do komunálních voleb. Děkujeme všem za čas věnovaný anketě. Svůj návrh 

odevzdalo 75 obyvatel. Vyhodnocení ankety je nedílnou součástí tohoto zápisu.  

 

   

 

Příští zasedání zastupitelstva bude   24. 8. 2022 

 

Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala ve 22.30  hod. 

 

 

 

 

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

                                                                                                Jiří Dvořák… . . . . . . . . . . . .  


