Zápis z veřejného zasedání
č. 2/4/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 26.4.2017 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:
Omluven:

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

Přítomno bylo 12 občanů obce Pavlov a 6 zastupitelů obce.
Zasedání zahájil v 18,38 hodin starosta obce Josef Kozel a přivítal přítomné. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé:
Zapisovatelem:

Jaroslav Kraus, Milan Macháček
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2
2. RŮZNÉ
3. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé souhlasí s navrženým programem.
Z jednání:
Ad 1) Pan Günter seznámil s rozpočtovým opatřením č. 2.
Ad 2) Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce a informuje:
-

žádost paní Kuhnové na prodloužení nájemní smlouvy k bydlení v čp. 16

-

o jednáních s představiteli fy. Panattoni a panem Ing. Podroužkem na OÚ v Hostouni, o
projednávání dopravního značení se zákazem vjezdu do obce Pavlov pro nákladní auta od
dodávek až po kamiony – věc již byla projednána a předána ke schválení do řízení
příslušných správních orgánů
k provedení napojení obchvatové komunikace na dálnici D6 nedostal investor komerční
zóny souhlas, proto připravuje nové náhradní řešení, které ještě neupřesnil
se zástupci investora byly projednány případné úpravy osvětlení hal, aby nadměrné světlo
v nočních hodinách nerušilo pohodu bydlení v obci Pavlov
o nabídce od fy. Štěpán a Jíchové na realizaci díla bezbariérového přístupu na OÚ
starosta požádal projektanta pana Parolka, aby připravil postupně k realizaci:
1. el. přípojku na pozemek sportovní plochy a dětského hřiště a umístění altánu
2. úpravu křižovatky a vstupu do parku – obec dostala souhlas od vlastníka
pozemku - KÚ Stč. kraje
3. jednoduchou PD s položkovým rozpočtem, na výměnu povrchu chodníčků v parku
4. vyřešit ve vnitřním prostoru budovy restaurace a OÚ uspořádání prostorů WC a kuchyně
Starosta připomíná, že 13.5. mezi 7 – 730 hodin, bude proveden svoz nebezpečného odpadu
obec využije nabídku fy. TIGNUM, na prohlídku střešní konstrukce v čp.16, pro zjištění
jejího stavu kvality a bezpečnosti
s fi. SWIETELSKY a.s. probíhá reklamační řízení na převzaté komunikace – kvalita
zálivek, prasklá obrusná vrstva a zasíláme jim výzvu k dokončení díla – ulice Ke Trati

-

-

-

-

obec požádala o proplacení sociálního pohřbu p. Hájka
firma Rekola bude v obci u nádraží na žádost spol. DSV provozovat sdílení kol, které by
nabídli i v případě zájmu občanům obce
dnes došel k realizaci plynofikace v obci Pavlov od spol. GAS Net návrh Smlouvy o
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní
o informativní schůzce s možným provozovatelem kanalizace (p. Slepička, Panattoni)

P. Macháček:
- informuje o již uskutečněných a plánovaných akcích, jako je návštěva a předání drobného
daru p. Rédlové, Dostálové, Boušové a p. Peichlovi a připravovaných akcích pro děti (30.4.Čarodějnice, 3.6. - Dětský den). Navrhuje na dětské akce plánované v měsících duben až
červen 2017 vyčlenit z rozpočtu obce částku 4000,- Kč.
Ad 7) Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 2/4/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.
Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a v 19,08 hodin veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
Ověřovatelé zápisu:
p. Jaroslav Kraus
p. Milan Macháček

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

USNESENÍ č. 2/4/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 26. 4.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
- informace starosty obce o činnosti

b) schvaluje:
1.

Rozpočtové opatření č. 2.
s výsledkem hlasování:

6-0-0

2. Roční prodloužení Nájemní smlouvy na bydlení v čp.16, pro paní Kuhnovou.
s výsledkem hlasování:

6-0-0

3. Vyčlenění částky 4000,- Kč pro potřeby kulturní komise na dětské akce pořádané v měsících
duben až červen 2017.
s výsledkem hlasování:

6-0-0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:

Usnesení zapsal:

p. Jaroslav Kraus
p. Milan Macháček

p. Ing. Vítek Kohoutek

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

