Informace č. 5 z průběhu veřejného zasedání
zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 19. října 2021
Přítomni byli: 4 členové zastupitelstva a 5 občanů obce
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno ve 14.02 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Byli určeni: zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení.
Starosta seznamuje s návrhem programu zasedání:
Program:
1. MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ – ÚPRAVA V PD
2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULIC OKRUŽNÍ A KE TRATI – ZMĚNA
3. NÁVRH NA VYŘAZENÍ MAJETKU Z EVIDENCE
4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 pro informaci; č.4 ke schválení
5. LIKVIDACE ODPADU PRO ROK 2022 - VYHLÁŠKA
6. RŮZNÉ a ZÁVĚR
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu nebo dotazy: Nejsou.
Starosta dává veřejně hlasovat zdvižením ruky.
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu.
s výsledkem hlasování:
4–0–0
schvaluje - zdržel se - neschvaluje
Z jednání:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
ad 1 a) úpravu v navýšení položkového rozpočtu na výstavbu multifunkčního hřiště pro
zajištění bezpečného užívání díla, doplněním ochranných mantinelů a záměnou
umělého povrchu hřiště celkem o cca +30% ceny díla ze soutěže. Konečná cena díla
bude činit 2 462 485,94Kč bez DPH. Finanční rozdíl obec doplatí ze svých zdrojů.
b) pověření starosty a místostarosty vyjednat tuto změnu na MMR.
c) po schválení MMR pověření starosty uzavřít dodatek č.1se zhotovitelem stavby.
Pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy a dohledu nad prováděným dílem.
s výsledkem hlasování:

4–0–0

ad 2) Cenovou nabídku víceprací na stavbu „Komunikace Pavlov VO“ od firmy Plošiny
Votava s.r.o. ve výši 169 279,00 Kč, schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
a pověřuje starostu k jeho podpisu.
s výsledkem hlasování:
4–0–0
ad 3) Návrh na vyřazení majetku z evidence majetku obce.
s výsledkem hlasování:

4–0–0

ad 4) Rozpočtové opatření č.4 .
s výsledkem hlasování:

4–0–0
1

a bere na vědomí rozpočtovém opatření č.3/2021, jehož schválením byl pověřen
starosta ZO.
ad 5) Zakoupení potřebného množství sběrných nádob s čipem, pro zajištění svozu
komunálního odpadu z nemovitostí od roku 2022 a jejich zapůjčení pro plátce/
poplatníky místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Dále schvaluje Obecně závazné vyhlášky:
a) č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
b) č. 3/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství.
s výsledkem hlasování:
4–0–0
ad 6) A) Jednání o Plánovací smlouvě k výstavbě haly DC1 a k tomu pověřuje starostu.
s výsledkem hlasování:
4–0–0
B) 1x do měsíce podpořit finančně částkou 3 000,-Kč pořádání společenských akcí
s nájemcem restaurace.
s výsledkem hlasování:
4–0–0
 15.32 odchází zastupitel p.Lunga
Zastupitelstvo bere na vědomí
 jednání s projektantem rychlodráhy a zástupkyní stavebníka SŽ. Na schůzku starosta
pozval i vlastníka projektu „Zahrady Pavlov“. Přítomni byli i jeho projektanti.
Z nové informace o četnosti intenzity železniční dopravy v intervalech cca 8 - 15
minut, kterou dříve projektanti a stavebník zamlčovali, byl učiněn závěr, že
přemostění železnice pro mimoúrovňové křížení se silniční dopravou je
bezpodmínečně nutné realizovat.
 Krajský úřad – radní pro dopravu zaslal informaci k uzavření smlouvy na finanční
příspěvek na pokrytí ztrát provozovatele zajišťující hromadnou dopravu
nadstandartních spojů. Starosta již k tomu kontaktoval pověřenou osobu
provozovatele, aby obci sdělil, které spoje to jsou, ty nadstandartní. K odpovědi zatím
nedošlo, jen starostovi bylo zasláno pozvání do sídla IDSK v Praze – Karlíně na malý
workshop, kde by byla možnost naše připomínky probrat osobně.
 Ve spolupráci s nájemcem restaurace bylo uskutečněno Svatováclavské posvícení
s programem pro děti a dospělé.
 Podle dnešní zprávy, nechce Panattoni financovat rozšíření ČOV v Hostouni, proto na
základě dohody s vlastníkem QEQu, bude ve čtvrtek probíhat jednání s Hostouní,
kterého se zúčastní starosta s panem Bezouškou.
 Byla provedena příprava pro sázení stromů – vytyčení hranice pozemku a úprava
v přeskupení zeminy bagrem.





Předsedkyně sociálního výboru informuje:
o předávání darů jubilantům obce.
o předání daru k výročí diamantové svatby.
podává návrh na změnu darů od roku 2022. Od obce bude předáváno blahopřání
s finančním darem v hodnotě 1000 Kč.
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Zastupitelstvo obce schvaluje od roku 2022 předávat k významným životním
jubileím občanů obce blahopřání s finančním darem v hodnotě 1000 Kč.
s výsledkem hlasování:
3–0–0
Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov v 16:10 hodin ukončil.

Zapsal:
Ing. Jaroslav Günter
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