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Informace z průběhu veřejného zasedání
zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 1.června 2022
Přítomni byli: 3 členové zastupitelstva a 5 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno v 18:02 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a informuje, přestože jsou přítomni
3 zastupitelé je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Byli určeni: zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení.
Starosta seznamuje s návrhem programu zasedání:
Program:
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2; 3
2. VĚCNÉ BŘEMENO – ELEKTROMONT
3. SMLOUVA O PŘIJETÍ DARU ZE SOUTĚŽE „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
4. STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
5. MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ – INFORMACE, REZERVAČNÍ SYSTÉM
6. HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2021
7. RŮZNÉ
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.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
ad 1) Rozpočtové opatření č.2/2022 a č.3/2022.
ad 2) Uložení el. vedení v pozemcích vlastněných obcí, k „zařízení distribuční soustavy“
pro ČEZ Distribuce a.s. s uzavřením „smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby VB/03“. Stanovuje jednorázovou částku pro
věcné břemeno ve výši 20 000,-Kč. Pověřuje starostu k jejímu podpisu a vyřízení.
ad 3)

Darovací smlouvu na částku 20 000,-Kč, za umístění na třetím místě soutěže
„My třídíme nejlépe“ v roce 2021. Pověřuje starostu k jejímu podpisu a vyřízení.

ad 4) Počet zastupitelů obce pro volební období 2022 - 2026 na 9 (devět) zastupitelů.
ad 5) Pořízení rezervačního systému od provozovatele web. stránek obce - fy Galileo .
Stanovit Podmínky k užívání hřiště OÚ až na základě podmínek požadovaných
MMR a Provozním řádem hřiště.

ad 7a)
Zastupitelstvo obce Pavlov potvrzuje, že má zájem na dalším rozvoji obecní infrastruktury,
mj. na rozvoji technické a dopravní infrastruktury včetně plánovaného obchvatu obce
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Pavlov, sestávajícího z rekonstrukce a přeložky silnice III/0067, která bude tvořit
jihovýchodní obchvat obce Pavlov a která propojí stávající křižovatku silnice I/6 s ulicí
Logistickou a křižovatku silnic II/201 a III/10134. Tento obchvat obec Pavlov podporuje z
důvodu nadúrovňového přejezdu železniční trati. Dále má obec zájem na plánované
výstavbě ČOV Pavlov, případně intenzifikaci ČOV Hostouň.
Zastupitelstvo obce Pavlov si je vědomo, že za účelem výstavby obchvatu Pavlov je nutno
vykoupit některé pozemky pro vybudování obchvatu obce Pavlov, a proto schvaluje, aby fa.
QEQ Czech pověřila svoji vybranou osobu, aby vytipovala pozemky nutné pro vybudování
obchvatu obce Pavlov, zahájila a vedla všechna jednání ohledně odkupu nezbytných
pozemků s jednotlivými vlastníky pro vybudování obchvatu obce Pavlov. K tomu vyjadřuje
svoji podporu pro osobu pověřenou k projednání výkupu pozemků pro zajištění obchvatu
obce Pavlov.
Zastupitelstvo obce Pavlov souhlasí, že na plánovaném obchvatu obce Pavlov a ČOV
Pavlov bude obec Pavlov spolupracovat se společností QEQ Czech,s.r.o., a to formou
spolupráce na zajištění přípravných, administrativních a projektových podkladů,
dokumentů a činnosti.
ad 7b)
Připravit novou vyhlášku o odpadech pro rok 2023, a to na objem nádoby.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
a) ad 6) Vyhodnocení kontroly hospodaření obce Pavlov za rok 2021 s výsledkem
"Bez závad“.
Z důvodu poklesu počtu členů zastupitelstva pod 5, nemůže zastupitelstvo obce
tomto bodě schvalovat návrh závěrečného účtu ani účetní závěrku za rok 2021.

v

b) Zprávu o rekonstrukci bytu č. 3 v čp. 16.
c) Vydání rozhodnutí ve věci odvolání proti ÚR stavby „modernizace trati Praha Ruzyně
- Kladno“
d) Změnu v plánu rekonstrukce - dle informace od projektanta, místo podjezdu by měl
být v západní části obce upraven pouze úrovňový přechod „rychlodráhy“.
e) Zprávu o schůzce na OÚ v Hostouni ohledně realizace přestavby ČOV a zajištění
změny již schválené technologie čištění. Do doby přestavby ČOV v Hostouni již nelze
z kapacitních důvodů povolovat další připojení na splaškovou kanalizaci.
f) Informaci o údržbě vysazených stromů na hřišti a instalaci hydrovaků, které provede
pí. Lungová společně s místostarostou.
g) Informaci o množství odevzdávaného odpadu ve sběrné nádobě při vyvážení - až na
pár případů se zlepšilo.

zapsal:

Ing. Jaroslav Günter
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