Zápis z veřejného zasedání
č. 6/11/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 13.11.2017 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:

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

Nepřítomen:
Omluven:
Roman Matuška
Přítomno bylo 11 občanů obce Pavlov a 6 zastupitelů obce.
Zasedání zahájil v 18,34 hodin starosta obce Josef Kozel a přivítal přítomné. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé:
Zapisovatelem:

Jaroslav Kraus, Jaroslav Fuksa
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. PŘÍPRAVA PLYNOVODU LIDICKÁ
2. NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘED BUDOVOU OÚ V PARKU
3. REKONSTRUKCE CHODNÍČKŮ V PARKU DOPLNĚNÍ PLOCH A VYBAVENÍ
4. OPRAVA ZÁCHODŮ Č.P. 65 PAVLOV
5. OSÁZENÍ ZELENĚ
6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.6
7. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 318/2017 Sb.
8. RŮZNÉ
9. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé s navrženým programem souhlasí.
Z jednání:
Ad 1) Starosta obce podává informaci o provedení přípravy k realizaci plynovodu v obci a
předkládá smlouvu o dílo na výkopové práce a opravy obrub s firmou ČNES dopravní
stavby, a.s., která současně prováděla opravu komunikace III/0067.
Prodloužení plynovodu a tlakovou zkoušku provedla fa. Nesydgas s.r.o.
Ad 2) Starosta obce podává informace k doplnění a úpravě veřejného osvětlení (VO) v prostoru
parku před obecním úřadem. Zastupitelstvo se dohodlo, že dílo provede firma Mariael
s.r.o., v součinnosti s firmou Votava, která spravuje VO v obci Pavlov. K provedení díla
starosta předkládá smlouvu o dílo na akci „ Doplnění a úpravy veřejného osvětlení na návsi
obce Pavlov“ s položkovým rozpočtem na celkovou cenu díla 178.188,- Kč s DPH 21%.
Ad 3) Starosta obce informuje o okolnostech a důvodech pro vznik víceprací na díle
„REKONSTRUKCE CHODNÍČKŮ V PARKU“. Předkládá ke schválení Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo č. 002/2017/INV s celkovou cenou víceprací 162.409,-Kč s DPH 21%.
Dodatkem č.1 se mění rozsah s celkovou cenou díla včetně víceprací na částku 458.788,- Kč
bez DPH.
Cena díla celkem činí 555.134,- Kč včetně 21% DPH a termín dokončení díla je 25.11.2017.

Ad 4) Práce na opravě záchodů v objektu č.p. 65 podle kontroly položkového rozpočtu jsou již
téměř dokončeny. Zbývá provést jen přemístění elektroměru na venkovní stěnu objektu.
Při práci samotné vznikly méně práce v částce 7 564,80 Kč a vícepráce ve výši 81.357,- Kč
bez DPH, které bylo nutné současně provést. Celková cena díla včetně méně a víceprací bez
DPH činí 465.411,20 Kč.
Ad 5) Starosta informuje o vysázení a dalším přesazením rostlin z parku (přibližně 280 ks rostlin)
na val kolem dětského hřiště v Okružní ulici v celkové ceně 29.450,-Kč.
Ad 6) Předseda finančního výboru p. Günter seznámil s rozpočtovým opatřením č. 6.
Ad 7) Starosta obce předkládá k projednání nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým je nově od
1.1.2018 upravena výše odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev.
Zastupitelstvo navrhuje pro tyto neuvolněné funkce zastupitelů vyplácet odměny stanovené
nařízením vlády v plné výši:
místostarosty
předsedy výborů, komisí, zvláštního orgánu
člen výboru zastupitelstva, komise, zvláštního orgánu
neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)

19.709,- Kč
2.190,- Kč
1.825,- Kč
1.095,- Kč

Ad 8) Starosta obce informuje:
- Paní Knotková oznámila, že z rodinných důvodů nemůže provozování restaurace přijmout.
Proto byla vypsána nová nabídka a v tisku Kladenského a Pražského deníku je zveřejněn
inzerát. Kvůli vyhodnocení dodaných nabídek starosta svolává na příští pondělí 20.11.2017
další veřejné zasedání zastupitelstva.
- V objektu budovy č.p. 65 v prostoru restaurace je ještě nutné provést opravu a rekonstrukci
prostoru kuchyňského a restauračního zázemí s upravením prostoru pro mytí nádobí.
Abychom mohli budovu co nejdříve využívat, byla požádána fa. Peichlová, zda by v budově
č.p.65 pro obec provedla ještě tuto akci.
Firmou předložená cena za dílo činí 84.047,- Kč bez DPH.
- Na komunikaci Karlovarská bylo instalováno nové LED uliční osvětlení. Pokud se osvědčí,
obec přistoupí k postupné výměně uličních lamp.
- Vzhledem ke změně v ochraně osobních údajů od roku 2018, obec bude muset mít osobu
pověřenou k dohledu dodržování zákonného postupu. Je třeba navrhnout osobu, která bude
pověřena pro obec tuto funkci vykonávat.
- na rok 2018 nabízí fa. AVE nově také měsíční svoz směsného komunálního odpadu. Tato
služba je zejména pro občany, kteří si berou 12 jednorázových známek na celý rok. S
pravidelným měsíčním svozem budou mít daný svozový den. Občané mohou zvážit tuto
možnost a v případě zájmu nahlásit tento požadavek na OÚ.
- dne 27.12. 2017 proběhne dílčí kontrola hospodaření obce.
- Předseda kulturní komise - P. Macháček:
Informuje o připravovaných akcích v termínech 17.11. 2017 lampionový průvod, 2.12. 2017
rozsvěcení vánočního stromku, 5.12. Mikulášská nadílka 16.12. 2017 vánoční turnaj
v Pexesu. Šikovné ručičky budou pokračovat dne 19.11. a 17.12. 2017. Na konání akcí pro
děti v měsících listopadu a prosinci 2017 požaduje vyčlenit 15.000,- Kč.

Ad) 7 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 6/11/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.

Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a v 19,55 hodin veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.

Ověřovatelé zápisu:
p. Jaroslav Kraus
p. Jaroslav Fuksa

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

USNESENÍ č. 6/11/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 13.11.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
Informace starosty obce o činnosti.
b) schvaluje:
1. Smlouvu o dílo s firmou ČNES dopravní stavby a.s. s cenovou nabídkou 131.893,41 Kč
s DPH. Pověřuje starostu k podpisu.
s výsledkem hlasování:

6-0–0

2. Provedení prodloužení plynovodu a tlakové zkoušky od fy. Nesydgas s.r.o. v ceně 18.489,Kč s DPH.
s výsledkem hlasování:

6-0–0

3. Akci „ Doplnění a úpravy veřejného osvětlení na návsi obce Pavlov“ se Smlouvu o dílo č.
003/2017/INV s položkovým rozpočtem na celkovou cenu díla 178.188,-Kč s DPH.
Pověřuje starostu k podpisu.
s výsledkem hlasování:

6-0–0

4. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 002/2017/INV s celkovou cenou za dílo 555.134,-Kč
včetně 21% DPH a posunutí doby dokončení díla na 25.11.2017.
Pověřuje starostu k podpisu.
s výsledkem hlasování:

6-0–0

5. Rozsah a cenu díla opravy záchodů o vícepráce ve výši 81.357,- Kč bez DPH, a celkovou
cenu díla včetně méně a víceprací bez DPH ve výši 465.411,20 Kč.
Pověřuje starostu uzavřít Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.
s výsledkem hlasování:

6–0–0

6. Doplnění s dalším vysázením a přesázením rostlin v celkové ceně za dílo 29.450,-Kč.
s výsledkem hlasování

6–0-0

s výsledkem hlasování:

6–0–0

7. Rozpočtové opatření č.6

8. Vyplácení odměn pro neuvolněné funkce zastupitelů od 1.1.2018 ve výši:
Místostarosty ……………………………………………………………... 19 709,-Kč
Předsedy výborů, komisí, zvláštního orgánu …………………………….. 2 190,-Kč
Člen výboru zastupitelstva, komise, zvláštního orgánu ………….. ……... 1 825,-Kč

Neuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9) ………. …….. 1 095,-Kč
s výsledkem hlasování:

5 – 1- 0

9. Provést rekonstrukci prostoru kuchyňského a restauračního zázemí s upravením prostoru pro
mytí nádobí s firmou Peichlová. Pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo.
s výsledkem hlasování:

6–0–0

10. Výběr osoby pověřené dohledem na dodržování ochrany zákonného postupu v ochraně
osobních údajů v obci – p. Mgr. Elišku Hlavsovou
s výsledkem hlasování:

6–0–0

11. Vyčlenění částky 15 000,- Kč pro potřeby kulturní komise na konání akcí pro děti v měsíci
listopad a prosinec 2017.
s výsledkem hlasování:

6–0–0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:

Usnesení zapsal:
p. Ing. Vítek Kohoutek

p. Jaroslav Kraus
p. Jaroslav Fuksa
Zápis usnesení schválil:
p. Josef Kozel, starosta

