Zápis z veřejného zasedání
č. 9/12/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 27.12.2017 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:

Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Jaroslav Kraus, Ing. Jaroslav Günter,
Milan Macháček,
Nepřítomen: Jaroslav Fuksa, Roman Matuška
Omluven:
Přítomno bylo 14 občanů obce Pavlov a 5 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:

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

Program:
1. RŮZNÉ
2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.8
3. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé s navrženým programem souhlasí.

Z jednání:

Ad 1) Starosta obce informuje:
 na základě písemného oznámení od fy. Votava se LED světla 21W již zřejmě nevyrábí a
z tohoto důvodu tato požaduje schválit instalaci svítidel 41W v ceně vyšší o 784,- Kč s DPH
za kus.
 Předseda kulturní komise - P. Macháček:
Informuje o proběhlých akcích, jako bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromku,
mikulášská nadílka, turnaj v Pexesu nebo Šikovné ručičky a připravovaném fotbalovém
turnaji (v 10,00 hod. dne 31.12. 2017). Za dobrou práci v roce 2017 navrhuje udělit finanční
dar v celkové výši 12000,- Kč pro členy kulturní komise,
 P. Vodrážka ocenil provedené úpravy parku, včetně veřejného osvětlení a poděkoval
přítomným zastupitelům za dobrou práci.
Ad 2) Předseda finančního výboru p. Günter seznámil s rozpočtovým opatřením č. 8. Dále navrhuje
členkám finančního výboru za dobrou práci v roce 2017 udělit finanční odměny v celkové
výši 3000,- Kč.

Ad) 3 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 9/12/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.

Na závěr starosta obce Josef Kozel popřál za celé zastupitelstvo přítomným vše nejlepší a hodně
zdraví do roku 2018 a pozval na novoroční přípitek. Poděkoval za účast a v 18,53 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. 9/12/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 27.12.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
Informace starosty obce o činnosti.
b) schvaluje:
1. V akci „Doplnění a úpravy veřejného osvětlení na návsi obce Pavlov“ instalovat svítidla
s příkonem 41W v rozdílné ceně za kus o 784,- Kč s DPH. Pověřuje starostu k podpisu
dodatku č.1 ke SOD.
s výsledkem hlasování:

5-0–0

s výsledkem hlasování:

5-0–0

2. Rozpočtové opatření č.8

3. Udělení finanční odměny členům kulturní komise v celkové výši 12000, Kč a členkám
finančního výboru ve výši 3000,- Kč
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. Ing. Jaroslav Günter

Zápis usnesení schválil:
p. Josef Kozel, starosta

