Zápis z veřejného zasedání
č. 7/11/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 20.11.2017 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 18,33 hodin starosta obce Josef Kozel a přivítal přítomné. Konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli určeni zastupitelé:
Zapisovatelem:

Milan Macháček, Jaroslav Günter
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. VYHODNOCENÍ NABÍDEK NA PRONÁJEM RESTAURACE
2. RŮZNÉ
9. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé s navrženým programem souhlasí.
Z jednání:
Ad 1) Starosta informuje o počtu došlých nabídek:
Přestože byla nabídka na pronájem restaurace uveřejněna mimo obecních webových stránek i
v periodickém tisku, nebyla doručena žádná nabídka. Starosta se dotazuje na návrh dalšího
postupu. Zastupitelstvo se shodlo na vyvěšení další stejné nabídky začátkem roku 2018.
Dále se zabývalo i případným možným zapůjčováním prostor restaurace pro konání
společenských akcí, oslav, apod. a to nejen občanům obce, případně i jiným přespolním
zájemcům, pokud bude poptávka.
Vzhledem k tomu, že z diskuze nevzniklo konkrétní řešení, navrhl místostarosta Kohoutek
zastupitelům, aby každý z nich do 30.11. zaslal na email starosta@pavlovukladna.cz vlastní
návrh řešení.
Ing. Jaroslav Günter z rodinných důvodů opouští jednání.
Ad 2)
- Starosta informuje o žádosti fy.Mariael na předání díla úpravy chodníčků v parku v řádném
termínu, ale s nedodělkem dokončení terénních úprav a osetí travní směsi. Tyto práce
vzhledem ke klimatickým podmínkám neumožňují dílo kvalitně dokončit. Dokončení díla
proběhne dle možnosti nakládání se zeminou, nejdéle do 15.4. 2018. Dílo bude proplaceno
bez prací stanovených nedodělkem, vyčísleným v položkovém rozpočtu.
-

Zástupkyně O2 předala příkaz k přeložení telefonního vedení s montáží telefonního stojanu
na nové místo vedle budovy OÚ.

Ad) 3 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 7/11/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.

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

Ověřovatelé zápisu:
p. Milan Macháček
p. Ing. Jaroslav Günter

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

USNESENÍ č. 7/11/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 20.11.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
-

informace starosty obce o činnosti.

b) ukládá:
-

Zastupitelům obce do 30.11. 2017 zaslat na email starosta@pavlovukladna.cz své návrhy a
připomínky (včetně návrhu cen) k vytvoření podmínek pro zapůjčení prostor restaurace, do
doby zahájení provozování restaurace nájemcem s platným živnostenským oprávněním,
společenských akcí, oslav, apod. občanům obce, případně přespolním.
s výsledkem hlasování:

6-0–0

c) schvaluje:
1. Převzetí díla „Náves – parkové chodníčky“ s nedodělkem – terénní úpravy s osetímz důvodu nevhodných klimatických podmínek.
s výsledkem hlasování:

5-0–0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:

Usnesení zapsal:

p. Milan Macháček

p. Ing. Vítek Kohoutek

p. Jaroslav Günter
Zápis usnesení schválil:
p. Josef Kozel, starosta

