Zápis z veřejného zasedání
č. 1/2/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 27.2.2017 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:

Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Kraus
Milan Macháček, Jaroslav Fuksa, Roman Matuška

Omluven:
Přítomno bylo 20 občanů obce Pavlov a 7 zastupitelů obce.
Zasedání zahájil v 18,35 hodin starosta obce Josef Kozel a přivítal přítomné. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé:
Zapisovatelem:

Jaroslav Fuksa, Ing. Jaroslav Günter
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.1
2. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE – TRAFOSTANICE V Okružní ulici
3. DAROVACÍ SMLOUVA LOGISTIS QUELFOR s.r.o. - UL. Zahradní oprava komunikace
4. DOHODA O PŘIPOJENÍ KANALIZACÍ, SMLOUVA ÚHRADY STOČNÉHO
5. MODERNIZACE TRATI PRAHA – RUZYNĚ - KLADNO
6. RŮZNÉ
7. USNESENÍ A ZÁVĚR
Z jednání:
Ad 1) Pan Günter seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1.
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce:
Ad 2) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-6000119/VB/006 „Pavlov- kVN,
TS,VN – Quelfor a.s.“ seznamuje se zněním a žádá zastupitele o vyjádření ke smlouvě.
Ad 3) Darovací smlouvu s Logistis Quelfor s.r.o. na bezúplatný převod, tj. darování Díla
rekonstrukce komunikace ulice Zahradní.
Ad 4) Dohodu o připojení kanalizací a návrh Smlouvy o výši a způsobu úhrady stočného s obcí
Hostouň. Přečetl a vysvětlil předložené dokumenty a žádá o připomínky.
Připomínky:
- k Dohodě o připojení kanalizací připomínky nejsou
- P. Kohoutek a p.Kraus požadují ve smlouvě o výši a způsobu úhrady stočného uvést
konkrétní částku stočného s tím, že při jakékoliv požadované změně výše stočného by
obec Hostouň musela vyvolat uzavření doplňku ke smlouvě.
Na základě schválení Dohody o připojení, starosta vydá souhlas s připojením do splaškové
kanalizace k územnímu řízení pro výstavbu „ Logistického areálu “.

Ad 5) starosta seznamuje s připravovaným projektem „MODERNIZACE TRATI PRAHA –
RUZYNĚ – KLADNO“ a připomínkami, které k projektu obec zamýšlí podat:
-

Proti zamýšlenému využití ulice Ke Trati, jako obslužné komunikace stavbou
Doplnění protihlukové stěny i na jižní straně
Nesouhlas se plánovanou polohou stožáru s radiovou technologií – posunout mimo obec
Na základě zrušení stávající komunikace vedoucí Ke Skále vybudovat náhradní
komunikaci zajišťující přístup majitelům polí na jejich pozemky

Ad 6) Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce a informuje:
-

-

-

-

o jednáních s představiteli fy. Panattoni kolem výstavby Logistického parku Pavlov
k dořešení dopravního značení, postup výstavby dalších areálů patřících do komplexu
„Logistického parku Pavlov“, vybudování valu a provedení dalších opatření na snížení
hluku a nežádoucího osvětlení z provozu hal u komunikace I/6
obec Pavlov podala roční výkaz o přestupcích na krajský úřad Středočeského kraje
o výsledku odvolacího soudního řízení s fi. Swietelsky, konaného dne 25.1.2017, kdy bylo
potvrzeno stanovisko Okresního soudu v Kladně
Starosta obce vyzval další předsedy výborů a komisí, aby podali zprávy z činnosti a
předsedy výborů, aby měli vyhotoveny zápisy, které se předkládají ke kontrole hospodaření
obce, která proběhne 6.3.2017.
Dává ke zvážení provedení úpravy odměn zastupitelům v souladu s novelou nařízení vlády
č. 414/2016.
Seznamuje s žádostí manželů Kunových na bezplatné přenechání části obecního pozemku o
rozloze 13,2 m2 a manželů Günterových o rozloze 2 m2. Obě rodiny díky digitalizaci map
na základě upozornění katastrálního úřadu zjistily, že pozemky, které v nedávné době
v dobré víře koupily a je na nich po dlouhou dobu (přesně neurčenými předchozími
majiteli) postavena zeď ohraničující jejich pozemky, stojí v rozsahu uvedených výměr na
obecním pozemku.
O šířené fámě nepředání informací ze strany zastupitelstva, starosty a místostarosty obce
všem občanům, k plánovanému sjezdu z dálnice, o čemž obec občany údajně
neinformovala.
Starosta uvádí na pravou míru, že tento záměr byl na žádost investora projednán a schválen
ZO v samostatném bodě č.3, Usnesení 4/09/2014 již na VZZ 9.9. v roce 2014 a obec
k mimoúrovňovému napojení, na tehdy označovanou komunikaci R6 vydala souhlasné
stanovisko.
Jde tedy již o dlouhodobě veřejnou informaci pro všechny občany obce, která je nejen
starostům, ale i veřejnosti v okolních obcích dobře známa.
Pro realizaci díla sjezdu, nebyla doposud ze strany investora na OÚ v Pavlově předložena k
projednání žádná PD pro stavební řízení. Všechna zobrazení připravovaného návrhu k
vytvoření PD, mají stále pouze jen vypovídající hodnotu studie.
Vše je tedy doposud pouze v dlouhodobě nezměněném stavu uvažovaného záměru
investora mimoúrovňové napojení na D6 vybudovat.
Neví to patrně jen ten, kdo takovéto informace vytváří.
P. Macháček:
Informuje o již uskutečněných akcích (návštěva a předání drobného daru p.Pořádkové u
příležitosti život. jubilea, dětský karneval s myškou Eliškou, dětský turnaj v Pexesu) a
připravovaných akcích na rok 2017 (22.4. zájezd na Floru Olomouc, 30.4. Čarodějnice).
Navrhuje na dětské akce konané a plánované v měsících únoru až dubnu 2017 vyčlenit z
rozpočtu obce částku 8500,- Kč.

Ad 7) Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 1/2/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.
Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a ve 20,43 hodin veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
Ověřovatelé zápisu:
p. Jaroslav Fuksa
p. Ing. Jaroslav Günter

Zápis zapsal:
p. Ing. Vítek Kohoutek
zápis schválil:
p. Josef Kozel
starosta

USNESENÍ č. 1/2/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 27. 2.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
- informace starosty obce o činnosti
- informace starosty obce k dojednávání Smlouvy o stočném
b) schvaluje:
1.

Rozpočtové opatřením č. 1.
s výsledkem hlasování:

7-0-0

2. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-6000119/VB/006 „Pavlov- kVN,
TS,VN – Quelfor a.s.“ a pověřuje starostu k jejímu podpisu
s výsledkem hlasování:

7-0-0

3. Darovací smlouvu s Logistis Quelfor s.r.o. na bezúplatný převod, tj. darování Díla
rekonstrukce komunikace ulice Zahradní v hodnotě Daru ke dni podpisu této Smlouvy
5,276.745 Kč. Zastupitelstvo dar přijímá a zařadí do majetku obce
s výsledkem hlasování:

7-0-0

4. Dohodu o připojení provozně souvisejících kanalizací rozdílných vlastníků s obcí Hostouň.
s výsledkem hlasování:

7-0-0

5. Úpravu odměn zastupitelům obce v souladu s novelou Nařízení vlády č. 414/2016 dnem 1.3.
2017.
s výsledkem hlasování:

6-1-0

6. Bezúplatný převod obecního pozemku situovaným v ulici Hájecká v rozsahu 13,2 m2
manželům Kunovým a v rozsahu 2 m2 manželům Günterovým. Jmenovaní zajistí zpracování
geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí.
s výsledkem hlasování:

7-0-0

7. Vyčlenění částky 8.500,- Kč pro potřeby kulturní komise na kulturní akce konané v měsících
únor až březen 2017.
s výsledkem hlasování:

7-0-0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:
p. Jaroslav Fuksa

Usnesení zapsal:
p. Ing. Vítek Kohoutek

p. Ing. Jaroslav Günter
Zápis usnesení schválil:
p. Josef Kozel - starosta obce Pavlov

