Zápis z veřejného zasedání
č. 8/12/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 12.12.2017 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:

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

Nepřítomen:
Omluven:
Ing. Jaroslav Günter, Jaroslav Fuksa
Přítomno bylo

občanů obce Pavlov a 5 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:

Jaroslav Kraus, Roman Matuška
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. ROZPOČET NA ROK 2018
2. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019 – 2021
3. DODATEK č.1 K SoD AKCE „ÚPRAVA OBLOBUKU KŘIŽOVATKY“
4. NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PŘED BUDOVOU OÚ V PARKU –
DOKONČENÍ DÍLA
5. OPRAVA ZÁCHODŮ v č.p. 65 PAVLOV – DOKONČENÍ DÍLA
6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.7
7. PLÁN INVENTUR
8. RŮZNÉ
9. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé s navrženým programem souhlasí.
Z jednání:
Zastupitelstvo projednalo:
Ad 1) rozpočet na rok 2018.
Ad 2) rozpočtový výhled na roky 2019 – 2021.
Ad 3) Starosta obce informuje o důvodech navýšení objemu prací u díla „ÚPRAVA OBLOUKU
KŘIŽOVATKY“. K tomu předkládá ke schválení Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.
2017/SOD/08 s celkovou cenou víceprací 63 040,-Kč bez DPH, kterým zhotovitel současně
z důvodu navýšeného rozsahu prací a nepříznivých klimatických podmínek požaduje
posunutí termínu pro dokončení díla do 30.4.2018.
Ad 4) Starosta obce podává informace k doplnění a úpravě veřejného osvětlení (VO) v prostoru
parku před obecním úřadem. Z důvodu zpoždění dodávky objednaných parkových světel od
výrobce, zajišťovanou fu. Votava, bylo dílo od fy. Mariael převzato s drobnou vadou – s
náhradními osvětlovacími tělesy. Výměna náhradního osvětlení za objednaná LED tělesa
proběhne v termínu do 15.2.2018. Provedené dílo je fakturováno s pozastávkou peněžního
plnění 40 000,-Kč. Ta bude uvolněna až po dodání a montáži osvětlovacích LED těles.

Ad 5) Práce na opravě záchodů v objektu č.p. 65 podle kontroly položkového rozpočtu jsou již
dokončeny. Dílo bylo předáno bez stavebních vad dne 20.11.2017
Ad 6) Rozpočtové opatření č. 7.
Ad 7) Starosta informuje o plánu inventur za rok 2017 a o složení inventurní komise.
Ad 8) Starosta obce informuje:
- V objektu budovy č.p. 65 v prostoru restaurace byla provedena oprava a rekonstrukce
prostoru kuchyňského a restauračního zázemí s upravením prostoru pro mytí nádobí. Dílo
bylo předáno bez vad.
- Poplatky za psy i odvoz a likvidaci odpadů zůstávají na stejné výši i v roce 2018
- obec skončila v soutěži „My třídíme nejlépe“ na čtvrtém místě
- dne 27.12. 2017 proběhla dílčí kontrola hospodaření obce
- Zastupitelstvo vyhodnotilo návrhy na případný krátkodobý pronájem objektu restaurace.
Pronájem bude povolovat OÚ obce.
- poté byl vznesen požadavek na provedení soukromé akce s pronájmem prostor restaurace
dne 29.12.2017
- starosta navrhuje udělení odměny kronikářce pí. Samkové
- Předseda kulturní komise - P. Macháček:
Informuje o připravovaných akcích – dne 16.12. 2017 vánoční turnaj v Pexesu, Šikovné
ručičky budou pokračovat dne 17.12. 2017.
- Starosta oznamuje, že svolá poslední veřejné zasedání zastupitelstva na den 27.12.2017.
Pozvánka s programem bude vyvěšena v řádném termínu.
- P. Kraus navrhl udělení finanční odměny členům a členkám kontrolního výboru a komise
pro místní rozvoj a provoz obce.
- P. Vidunová – upozorňuje na uvolněné tabule označení obce. Vyřeší Starosta obce uvědomí
KSÚS.
- P. Peichl – chybí značka „Dej přednost v jízdě“ na výjezdu z pivovaru.

Ad) 7 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 8/12/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.

Na závěr starosta obce Josef Kozel popřál za celé zastupitelstvo všem přítomným příjemné
prožití vánočních svátků, poděkoval za účast a v 19,59 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce
Pavlov ukončil.

Ověřovatelé zápisu:
p. Jaroslav Kraus
p. Roman Matuška

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

USNESENÍ č. 8/12/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 12.12.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
Informace starosty obce o činnosti.
b) schvaluje:
1. Rozpočet na rok 2018.
s výsledkem hlasování:

5-0–0

s výsledkem hlasování:

5-0–0

2. Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021

3. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017/SOD/08 s celkovou cenou víceprací 63 040,-Kč bez
DPH, s posunutím termínu doby dokončení díla do 30.4.2018. Pověřuje starostu k podpisu.
s výsledkem hlasování:

5-0–0

4. Převzetí díla „ Doplnění a úpravy veřejného osvětlení na návsi obce Pavlov“ drobnou vadou
a s termínem jejího odstranění do 15.2.2018. Fakturaci s pozastávkou.
Pověřuje starostu k podpisu převzetí díla.
s výsledkem hlasování:

5-0–0

5. Jako řádný termín pro dokončení a předání díla práce na opravě záchodů v objektu č.p. 65
od fy. Peichlová den 25.11.2017. Pověřuje starostu k převzetí díla a podpisu Dodatku č. 2.
s výsledkem hlasování:

5-0–0

s výsledkem hlasování:

5–0–0

6 . Rozpočtové opatření č.7

7. Provedení opravy a rekonstrukce prostoru kuchyňského a restauračního zázemí s upravením
prostoru pro mytí nádobí – bez vad.
s výsledkem hlasování:
8. Případnou výši cen krátkodobého pronájmu prostoru restaurace:
a) Občané obce:
Poplatek za pronájem:
Vratná jistina:

1000,- Kč
5000,- Kč

5–0-0

b) Přespolní:
Poplatek za pronájem:
Vratná jistina:

2500,- Kč
10000,- Kč

c) Firmy:
Podmínky i výše poplatků budou zastupitelstvem obce stanoveny na základě
obdržené žádosti dle konkrétní situace individuálně.
s výsledkem hlasování:

5–0–0

9. Udělení finanční odměny kronikářce pí Ireně Samkové za rok 2017 - ve výši 5000,- Kč.
s výsledkem hlasování:

5–0 -0

10. Udělení finanční odměny 1500,- Kč (v celkové výši 6000,- Kč) členkám a členům kontrolního
výboru a komise pro místní rozvoj a provoz obce.
s výsledkem hlasování: 5 – 0 – 0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:

Usnesení zapsal:
p. Ing. Vítek Kohoutek

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

