
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 29. 8. 2022 
 

Přítomni: Ing. Dufala, Domin, 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. přezkum obce 

6. zprávy z výborů 

7. úprava rozpočtu 

8. volby 

9. došlá pošta 

10. organizační záležitosti 

11. závěr 

 

 Ad 1) Zasedání zahájil starosta obce Ing. J. Dufala v 19.00 a zároveň konstatoval usnášení 

            schopnost zastupitelstva obce. 

 

Ad 2)  ZO zvolilo ověřovateli zápisu Karla Domina 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 termínu přezkoumání hospodaření obce za rok 2022, které 

           proběhne  21.9.2022. 

            

 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. 3. Úprava rozpočtu je  

           nedílnou součástí tohoto zápisu. 

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad 8)  Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech 23.a24.září 2022.  

 

Starosta obce stanovil pro volby do zastupitelstva obce jeden volební okrsek se sídlem 

v budově OÚ Pavlovice 65. 

             

Starosta obce jmenoval paní Vladislavu Matlochovou zapisovatelkou volební  

komise.                     

             

Starosta obce stanovil minimální počet členů volební komise v počtu 5 členů 

 

            Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost budova OÚ,  

            Pavlovice 65, 258 01 Vlašim pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu 

            v obci Pavlovice. 



              Volby se konají : v pátek   23.září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod  

                                           v sobotu 24.září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

                                              

 

 

   

 

Ad  9) Došlá pošta 

              MěÚ Vlašim – přidělení čp. rodinnému domu 

              TS Vlašim   -  oznámení o zvýšení ceny za výsyp tříděného odpadu za jeden výsyp 

                                      zvýšení o 10,- Kč  

              EKO-KOM – odměna za vytříděny odpad od 1.4.2022 do 30.6.2022 činí 8481,-Kč 

 

Ad10) Organizační záležitosti 

              V neděli 4.9.2022  POSVÍCENÍ  - mše u kapličky od 15.00 hod 

   

    

 

 

 

  Zasedání zakončil starosta obce Ing. J. Dufala ve 20.45  hod . 

  Poděkoval všem členům zastupitelstva obce za vykonanou práci v končícím volebním                      

  období 2018-2022. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                Miloslav Maťha . . . . . . . . . . . .  


