Zápis z veřejného zasedání
č. 3/6/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 14.6.2017 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:

Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Jaroslav Kraus, Ing. Jaroslav Günter,
Milan Macháček, Jaroslav Fuksa,
Nepřítomen: Roman Matuška
Přítomno bylo 10 občanů obce Pavlov a 6 zastupitelů obce.
Zasedání zahájil v 18,37 hodin starosta obce Josef Kozel a přivítal přítomné. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé:
Zapisovatelem:

Ing. Milan Macháček, Jaroslav Kraus
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3
2. VÝSLEDEK KONTROLY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
3. SMLOUVA o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plyn. zařízení
4. SMLOUVA O NÁJMU PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ
5. RŮZNÉ
6. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé souhlasí s navrženým programem.

Z jednání:
Ad 1) Předseda finančního výboru p. Günter seznámil s rozpočtovým opatřením č. 3
Ad 2) Starosta obce informoval o výsledku kontroly hospodaření za rok 2016.
Vzhledem k výsledku kontroly hospodaření obce bez závad, může zastupitelstvo obce
schválit závěrečný účet bez výhrad.
Předseda finančního výboru seznámil s účetní uzávěrkou a závěrečným účtem za rok 2016
Místostarosta seznámil s výsledkem inventarizační zprávy za rok 2016
Starosta obce předkládá k projednání:
Ad 3) znění Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plyn.
zařízení. Všichni zastupitelé ji dostali el. poštou. Projednání a schválení smlouvy se
prozatím odkládá.
Ad 4) Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení. Všichni zastupitelé ji dostali el. poštou.
Projednání a schválení smlouvy se prozatím odkládá.
Dále starosta informuje:
Ad 5)
- se SWIETELSKY a.s. zatím stále probíhá reklamační řízení na vady díla - kvalita zálivek,
prasklá obrusná vrstva. Vzhledem k projevované nečinnosti postupu ze strany zhotovitele,

-

-

-

jsme v reklamačním řízení uplatnili možnosti ustanovení uzavřené SOD a udělili jim
smluvní pokutu ve výši 912 000,-Kč. Tuto již do pokladny obce zhotovitel zaplatil.
Doposud byla opravena prasklina v asfaltové vrstvě. Na odstranění vad v zálivkách se ještě
pracuje.
Dále jsme zhotoviteli opět zaslali výzvu k dokončení díla – ulice Ke Trati.
k realizaci možných variant provedení obchvatové komunikace kolem obce, domlouváme
schůzku na začátek července na odboru dopravy Stč. krajského úřadu. Celou věc také
konzultujeme s fi. Metroprojekt a.s., která projekčně připravuje záměr rychlodráhy
Praha Ruzyně – Kladno.
Tam současně probereme i opravu komunikace III/0067 od Unhoště.
O dalším budeme informovat.
pan Ing. Podroužek nám zaslal zprávu o průběhu řízení ohledně změny dopravního značení
k vyloučení nákladních vozidel mimo obec: „Po mé první návštěvě na PČR v Kladně, kde
jsme si dohodli určitou podobu značení, jsme zaslali žádost o vyjádření oficiální cestou.
Trochu nečekaně se nám vrátilo zamítavé stanovisko. Takže jsem se na Kladno vydal znovu
a návrh trochu opravil podle jejich požadavků a zapracoval do něj u poznámky pana Kozla.
Nyní již snad přijde kladné stanovisko a budeme moci návrh postoupit dále na odbor
dopravy.“
o konání veřejného projednání návrhu změn č.1B Územního plánu Unhošť, obec opět zašle
k této změně své nesouhlasné stanovisko.
dnes nás zástupce nového investora informoval o dohodě k převzetí subjektu vlastnícího
projekt „ Zahrady Pavlov “.
obec dostala Územní souhlas pro realizaci díla úpravy křižovatky a vstupu do parku
s místostarostou jsme byli na pracovní schůzce v ČEZu a to k provedení nového připojení
k el. síti u č.p.1 a dětského hřiště
s právní zástupkyní obce řešíme výběr pokuty v přestupkovém řízení, případně věc
postoupíme k exekučnímu řízení
majitelé nových hal nabízejí pracovní místa v obci
pan Podpěra si podal žádost na prodloužení krátkodobého ubytování v č.p.16
P. Poláček vypověděl nájemní smlouvu na provozování restaurace k 30.6. 2017
P. Günter navrhl za dobrou práci udělit finanční odměnu ve výši 2000,- Kč členkám
finančního výboru ve výši p.Vodrážkové a p.Chalupové
Předseda kulturní komise - P. Macháček:
Informuje o již uskutečněných akcích (pálení čarodějnic dne 30.4., Dětský den 27.5.,
návštěva a předání drobného daru k životním jubileím p.Dostálové, Boušové, Stehlíkové,
Rédlové a p.Peichlovi, připravovaných akcích (dne 17.6. setkání současných i bývalých
obyvatel Pavlova a dne 24.6. fotbalový turnaj, dne 26.8. divadelní představení pro děti i
dospělé. Šikovné ručičky budou pokračovat v měsíci září 2017.

Ad) 6 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 3/6/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.
Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a v 19,29 hodin veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
Ověřovatelé zápisu:
p. Milan Macháček
p. Jaroslav Kraus

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

USNESENÍ č. 3/6/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 14.6.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
Informace starosty obce o činnosti.
b) schvaluje:
1.

Rozpočtové opatření č.3
s výsledkem hlasování:

5-0–0

s výsledkem hlasování:

5-0-0

s výsledkem hlasování:

5–0-0

s výsledkem hlasování:

5–0-0

s výsledkem hlasování:

5–0-0

2. Účetní závěrku za rok 2016

3.

4.

5.

Inventarizační zprávu za rok 2016

Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016.

Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.

6. Zaslat nesouhlasné připomínky, stanovisko a námitky obce Pavlov k návrhu změn č. 1.B
Územního plánu Unhošť ze dne 8.6.2017 č.j OAÚR/467/17 a č.j OAÚR/468/17
s výsledkem hlasování:

5–0–0

Dostavil se p. Jaroslav Fuksa.
7. Pro pana Podpěru prodloužení krátkodobého ubytování v č.p.16 do 30.4.2018.
s výsledkem hlasování:

6–0–0

Záměr vypsat výběrové řízení na nového provozovatele restaurace.

8.

s výsledkem hlasování:

6–0–0

Udělení odměn ve výši 2000,- Kč členkám finančního výboru p. Vodrážkové a p.Chalupové.

9.

s výsledkem hlasování:
10.

6–0–0

Vyčlenění částky 3000,- Kč pro potřeby kulturní komise na pořádání fotbalového turnaje
konaného dne 24.6. 2017
s výsledkem hlasování:

6–0–0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:
p. Milan Macháček

Usnesení zapsal:
p. Ing. Vítek Kohoutek

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

