OÚ Pavlov
Lidická 65
273 51 Pavlov

Y Ptaze dne

16,

9.2019

komu: zastupitelstvo obce pavlov
Yáňení,

ve smyslu zákona č. 106/1999

Sb.,

o

svobodném přístupu

zpřístupnění následujících informací týkajícíchse

k

informacím Vás žádám

o

z
(dále jen

1)

BYl

stanoven zaPisovatelem zápisu Ing. Jaroslav Gúnter (iak

je

uvedeno pod

zápisem)?

2) Kdo byl stanoven ověřovatelem zápisu ?
3) Byl počet přítomných zastupitelů 7 Qakuvádíte

v zápise)?

4) Jak je moŽné, Že Při PoČtu přítomných zastupitelů 7 a píipoužitémformátu
hlasování
schvaluje - zfuŽe| se - neschvaluje
fiak uvádíte v zápise) je výsledek schválení
zapisovatele a ověřovatelů 6-0-0?

5)

Jak

je

moŽné, Že Při PoČtu přítomných zastupitelů

schvaluje

-

zdrŽe7 se

-

7 apřipoužitém formátu hlasování
neschvaluje (jak uvádíte v zápise) je výsledek schválení

programu 6-0-0?

6)

Jak je možné,že při počtu přítomných zastupitelů 7 pŤipoužitém
a
formátu hlasování
schvaluje - zdtŽel se - neschvaluje (ak uvádíte v zápise) je
výsledek schválení bodu
z jeďnání označenéhoadl) 6-0-0?

7) Jakje

moŽnÓ, Že PÍi poČtu přítomných zastupitelů

schvaluje

-

zdtŽel se

-

7 apřipoužitém formátu hlasování

neschvaluje fiak uvádíte v zápise)je výsledek schválení první
části bodu z jednání označenéhoaM) 6-I-ú

8) Jak je možné,že při počtu přítomných zastupitelů 1 a píi použitémformátu hlasování
schvaluje

-

zďtžel se

-

neschvaluje (ak uvádíte v zápise) je výsledek schválení všech

částíbodu z jednání označenéhoad5) 6-0-0, 5-1-0, 6-0-0, 6-0-0, 6-0-0, 6-0-0?

9)

Jak je možné,že pŤi počtu přítomných zastupitelů 7 apři použitémformátu hlasování
schvaluje

-

zďržel se

-

neschvaluje fiak uvádíte v zápise) je výsledek schválení bodu

z jednání označenéhoad6) 5-0-0?

Informace žádám poskytnout

v

písemnéformě

a

zaslat poštou na nížeuvedenou

korespondenční adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem

Milan Švácha,
Datum narození
Bytem
Adre sa pro kore spondenci

:

2

Informace č.5 z veřejného zasedání

V

přítomno bylo: 7 zastupitelů
obce a l5 občanůobce pavlov.
VŠichni zúČastněníPotvrzují svoji přítomnost na Prezenční
listinu

l

vlastnoručnímpodpisem.

Zasedání zahájeno v 19:04 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné
a konstatov al, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.

Byli určeni: zapisovatel
Starosta dává

a ověřovatelé zápisu a usnesení

hlasovat- 6 - 0 - 0

Zastupitelstvo schvaluje.
pro výsledky hlasování platí:
schvaluje - zdržel se - neschvaluje
Proqram:

OPRAVA CHODNÍKŮ v ogct PAVLOV- LIDICKÁ A rr."v Y nl
KARLOVARSKÁ
z. žÁoosr o posKyTNurí pečóÝaŤer-sřísřiJ:#y''
3. PLÁN ROZVOJE A SPORTU OBCE PAVLOV
4. RoZPoČToVE OPATŘENÍ č.5
5. RůzNÉ
6. USNESENÍ a zÁvĚn
1.

Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu,
nebo dotazy:nejsou.
Starosta dává

hlasovat- 6 - 0 - 0

Zastupitelstvo schvaluj

e.

Z jednání:
ad

1)

Starosta seznamuje se smlouvou o dílo se zhotovitelem opravy
chodníkůfu. Mariael s.r.o..
Ve SOD je sPlněna Podmínka zastupitelstva obce na dobu 60ti měsíců
zfuukyna dílo.
zastupitelstvo určuje pro dohled na stavbě zastupitele starostu,
dozorem stavbY Pana P,arolka, pověřuje starostu k uzavření smlouvy
o dílo a podpisu.
starosta se dotazuje, zda jsou připominky, nebo dotazy: nejsou
Starosta dává hlasovat

-

Zastupitelstvo schvaluje.

ad2)

6

- 0-

0

Starosta informujs o zdravotním stavu pana Bačkovského,pro
kterého by měla obec zajistit
Pomoc v PoskYtování Peěovatelské služby s městem Unhošť, která jižporlulu koncept

smlouvy
Poté se dotazuje, zda jsou připomínky, nebo dotazy: nejsou.

Starostadáváhlasovat- 6- 1 -0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad

3)

Starosta seznamuje § novou povinností, která od 1.7. 2018
ukládá obcím v samostatné
PŮsobnosti zhotovit Pro své ÚzemíPlán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění.
proto předkládá aseznamuje plánem
s
rozvoje"a sportu obce pavlov.
starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:nejsou.

o\

Starosta

dáváhlasovat-

Zastupitelstvo schvaluje.

ad

4)

7

- 0-

0

Předseda finančníhovýboru p. Lunga seznamuje s rozpočtovým opatřením č.5
Starosta informuje o emailem zaslané zprávé panem Bezouškou,(majitel QEQ), který
poŽádal o schválení poskytnutí finančníhodaru obci na dětský den, ve výši 5.000,_Kč a
tento dar již převedl na bankovní účetobce. o přijetí daru rozhoduje zo.

Starostadáváhlasovat* 6- 1 -

1

starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat o rozp,opatření

Zastupitelstvo schvaluje.
ad

5)

-

7

- 0-

0

Starosta informuje:
o výsledku odborné laboratoře k posouzení asfaltových směsí a vrstev v ulicích Hájecká a
OkruŽnÍ, které budou zaslány fě. Swietelsky s výzvou na uskutečněníjednání k dořešení
reklamace
pan Bezouška podal příslib k financování nového ÚP obce Pavlov firmou QEQ Czech, s.r.o.
a vyhotovení Zprávy o uplatňování územního plánu s pořizovatelem ÚP, se kterým obec
uzav í e př ikazní s m l o uvu.
starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává

hlasovat- 6- 0 -0

Zastupitelstvo schvaluje.

ÚPN SÚ Pavlov podepsanou žadatelemQEQ Czech, s tím, že bude v
co nejkratší době doplněna o stanoviskapříslušných organizací,
Zastupitelstvo bere na vědomí
o Žádosti o změnu č. 3

Pro objekt nájmu - restaurace byly objednány:
lx mycí nerezový stůl
1x hladký nerezový stůl
lx trojpolice nerezová
- bude doplněnoještě o digestoř do kuchyně
a zakoupen:
2x dřevěný stůl s 8 židlemi

kzahtadnímu traktoru byl dokoupen deflektor a valníček
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k uvedeným nákupům: nejsou.

StarostadáváhlasovatZastupitelstvo schvaluje

5

- 1 -0

Starosta seznamuje se smlouvou o nájmu č,00112019 k nebytovému prostoru v části objektu
č.p.65
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává

hlasovat- 6 - 0 - 0

Zastupitelstvo schvaluje.

Nájemce Pan KÓňa na své náklady provedl instalatérské,malířské
a natěračsképráce s
nákuPem Potřebného materiálu pro iyto práce. Proto požád al o uznánívyrovnánilím
vYnaloŽené investice v Částce 12.820,- ťč,kterou navrhuje vyrovnat
formou zapJčteníproti
nájmu.
Zastupitelstvo způsob vyrovnání a částku uznává,
Starosta dává

hlasovat-

Zastupitelstvo schvaluje.

6

- 0-

0

Bylo provedeno vyČiŠtěníretenění nádrŽe fy. ESTA spol. s r.o. Její nabídková
Kč bude ve ťakturaci upravena dle skutečných nákladir.

cena

50

412,-

starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy:
nejsou.

StarostadáváhlasovatZastupitelstvo schvaluj

6-0-0

e.

starosta dává prostor předsedům výborů, aby informovali o své ěinnosti:

kultura a sport
P. MacháČek - informuje o akci pro děti ,,Návrat do školy", která se bude konat dne
7.9. v 15:00h anatuto akci žádá o finančníčástku ve výši 4.000,-Kč

Starostadáváhlasovat-

Zastupitelstvo schvaluje.

-

6-0-0

navrhuje na jaře příštíhoroku provést v prostoru parku (bfvalé

petangové hřiště) instalaci betonového stolu na stolní ienis.
Zastupitelstvo bere na vědomí

sociální
PÍ. VodráŽková - informuje o předání darů občanůmobce k životnímjubileím.
Zastupitelstvo bere na vědomí

rozvoj obce
P. Weidenthaler - se dotazuje občanů,zd,a je účelnépořizovat altán nahřiště.
Odezva od oběanŮ je, že altán je potřebným doplrkem splňujícím ochranu před
větrem a sluncem, pro rodiče dohlížejícínahtající,iacti.
Starosta jeŠtě doplňuje o Úmyslu zastupitelstva obce doplnit multifunční hřiště
o
workoutové a parkourové sestavy s doplněním o fitness stroje,
Zastupitelstvo bere na vědomí

S)

BYlo předneseno USNESENÍ e . S&tZOt9, které je přílohou tohoto zápisu.
?d
starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínkyo nebo áoiury, nejsou.
Starosta dává

hlasovat- 5 - 0 - 0

Zastupitelstvo schvaluje.

Na závěr starosta obce Josef Kozel v 2l
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.

:3

l

hodin poděkoval za účasta veřejné zasedání

Zápis zapsal.
Ing. Jaroslav Gúnter

\,^
Áť

obecní úřad pavlov
Lidická 65
273 51 Pavlov

okres kladno

Milansvácha

V Pavlově 8.10.2019
Naše čj. :OP -OUPa-Z7 3 l20l9

Yěcl Poslcytnutí požadované informace - k Žádosti o informace podle aákona
č.106/1999Sb., ze dne 16.9.2019

Obecní uřad obce Pavlov obdržel Vaši žádost ze dne 16.9.20t9 o poslqrftrutí informací ve
smyslu zíkona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. V odpovědi na Vaši žádost o poslryhutí informace tykajíci se průběhu a zápisu
201
65 (dále jen ,,zápiso'), Vám k jednotlivým bodům sdělujeme nasledující:

1) Byl
Ano.

stanoven zapisovatelem zápisu lng. Jaroslav Gtinter (iak
zápisem)?

je

uvedeno pod

2)

Kdo byl stanoven ověřovatelem ápisu?
Pánové Lunga a lYeidenthalen

3)

Byl počet přítomných zastupitelů 7 $akuvádíte v ápise)?
Ano. YprŮběhu konóní zaseďóní zastupiíelstva se všakjeden později ďostavil a dvu
zastupitelé před ukončením jednání postupně odešlí

4)

Jak je možné,žepřipočtu přítomných zastupitelů 7 apřipoužitém formátu
hlasování schvaluje - z&žel se - neschvaluje (|ak uvádíte v ápise) je výsledek

schválení zapisovatele a ověřovatelů 6-0-0?
ByI to v době hlasování skuteěný a postačujícípočet zastupitelů přítomných v sdle, aby
hlasovdní bylo platné.

5)
Byl to

Jak je možné,že při poěfu přítomných za§tupitelů 7 apŤipoužitémformátu
hlasování schvaluje - z&žel se - neschvatuje (|ak uvádíte v zápise) je qýsledek
schvrálení programu 6-0-0?

v době hlasovúní skatečný a postačující
počet zastupitelů přítomných v sále, aby
hlasovúní bylo platné.

&

sídlo úřadu
Udická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

t

Telefonní spojení
+420 312 665 325

+42O7?4180 5lt4
D§; rt2a3gt

§ Bankovníspojení
Raiffeisenbank a-s.
č. ú. 388069329 / 5500

jsme plátci DPH

tČ; aozsq77o

DĚl

cZ00234770
email: obecniurad@pavlovukladna.cz

http;ll unrw.pavlovukladna.cz

obecní úřad pavlov
Lidická 65
273 5L Pavlov

okres kladno

6)
Byl to

Jak je mažné, že při počfu přítomných zastupitelů 7 a ph použitémformátu
hlasoviání schvaluje - zdňel se - neschvaluje fiak uvádíte v zápise) je qýsledek

schválení bodu zjednání označenéhoadl) 6,0-0?

v době hlasování skutečný a postačujícípočet zastupitelů

hlasovúní bylo platné.

7)

přítomných v sdle, aby

Jak je možné,žepřipočtu přítomných za§fupitelů 7 apiipoužitémformátu
hlasování schvaluje zdržel se * neschvaluje (ak uvádíte v zápise) je qýsledek

-

schválení bodu zjednání označenéhoad4) 6-1-1?
Y aúpise nejprve došlo k překlepu, později byl aúpis opraven Ye skutečnosti bylo
hlasavóno: 5-1-1.

8)

Jak je možné,žeŇ počtu pfitomných zastupitelů 7

aŇpoužtém formátu

hlasování schvaluje -zdržel se - neschvaluje (ak uvádíte v zápise)je výsledek
schválení všech črástíbodu z jednání označenéhoad5) 6-0-0, 5-1-0, 6-0-0, 6_0-0,
6_0_0,6-0-0?
Byl to v době hlasování skutečný a pastačujícípočet zastupitelů přítomných v sále, aby
hlasovóní bylo platné.

9)

Jak je možné,že při počtu přítomných zasfupitelů 7 apřipoužitém formátu
hlasováni schvaluje - z&žel se - neschvaluje (iak uvádíte v zripise) je výsledek
schválení bodu z jednrání oanačenéhoad 6) 5-0-0?

Zápis eviduje skuteěný poěet hlasujících zastupitelůpřítomných v sóle v době hlasovúní
Hlasovúníjsou platnó, neboť Zastupiíelstvo obce bylo po celou ďobu zasedóní usnášení
schopné"

ZaObecru uřad Pavlov:

Josef Kozel
starosta obce
11-)-.l
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sídlo úradu
Lidická 65
273 51 Pavlov
Česká republika

ff

Telefonní spoiení
+4203t2 665 325
+42o724180 5/M

DS: rt2a3gt

§ Bankovníspojení
Raiffeisenbank a.s"
č. ú. 388069329 / 5500

jsme plátci DPH

,

i
.]

fii;lee"
l.'i

ti-:'..}

P&VISV
§:

i,i-c :,'i řÁ"V0-0V

lČ: a0234770
DlČ: (žOa234770
email: obecniurad@pavlovukladna.cz
http:// www.pavlovukladna.cz

