Zápis z veřejného zasedání
č. 1/1/2018
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 10.1.2018 od 18,30 hod. v restauraci Havránka
Přítomni:

Josef Kozel, Ing. Vítek Kohoutek, Ing. Jaroslav Günter,
Milan Macháček, Jaroslav Fuksa, Roman Matuška
mandát uvolňující Jaroslav Kraus a nový člen zastupitelstva Hana Vodrážková

Nepřítomen:
Omluven:
Přítomno bylo 9 občanů obce Pavlov a 7 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. Jaroslav Günter, Jaroslav Fuksa
Ing. Vítek Kohoutek.

Program:
1. NÁSTUP NOVÉHO ZASTUPITELE NA UVOLNĚNÉ MÍSTO
2. VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
3. RŮZNÉ
4. USNESENÍ A ZÁVĚR
Všichni zastupitelé s navrženým programem souhlasí.
Z jednání:

Ad 1) Starosta obce informuje:
 Zastupitel obce Jaroslav Kraus oznámil z důvodu změny pobytu, k 31.12.2017 uvolnění
svého mandátu na post zastupitele obce. Svoji písemnou rezignaci předal do rukou starosty
obce dne 31.12.2017.
Starosta mu za jeho činnost poděkoval a popřál mnoho štěstí a spokojenosti v jeho novém
působišti.
Následný den, od 1.1.2018 nastupuje na uvolněné místo automaticky (ze zákona) náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany ve stanoveném pořadí.
Dále starosta seznámil, že oslovil další náhradníky v pořadí podle volebních výsledků.
Petr Hoffmann a Jaroslava Stříhavková na svůj post rezignovali z rodinných důvodů. Proto,
je od 1.1.2018 novým členem zastupitelstva obce, přebírá osvědčení a skládá slib paní Hana
Vodrážková.
Ad 2) Starosta navrhuje na uvolněnou funkci předsedy kontrolního výboru s maximální odměnou
dle nařízení vlády č. 318/2017Sb. paní Hanu Vodrážkovou a dává hlasovat.
Předsedkyně kontrolního výboru oznamuje, že ponechá stávající složení členů výboru.
Uvolněná funkce předsedy komise pro rozvoj obce je nabízena zastupitelům Matuškovi a
Fuksovi. Ti ji odmítají.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo shodlo funkci předsedy komise pro rozvoj obce
neobsazovat. Výkon jejich povinností do konce volebního mandátu převezme starosta
s místostarostou.

Ad 3) Starosta obce předkládá a informuje:
Dodatky smluv s Ave Kladno s.r.o.
 Dodatek č.2 k příloze č.1 ke smlouvě č. 2009/1/05 o sběru a odvozu komunálního odpadu
 Dodatek č.6 k příloze č.1 smlouvy č. 2009/2/05 o sběru vytříděných složek komunálního
odpadu
 Žádost od fy. Elektro Škach s.r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a o právu stavby - na akci: Pavlov, Okružní, parcelní č.505/21, mezi Obcí Pavlov a
ČEZ Distribuce a.s., kterou fa na základě písemné plné moci zastupuje.
 Žádost od fy. Elektro Škach s.r.o. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu - na akci: Pavlov Lidická 1 kNN Miškovský, mezi Obcí
Pavlov a ČEZ Distribuce a.s., kterou fa na základě písemné plné moci zastupuje.
 Po předání dokončeného díla VO v prostoru před budovou obecního úřadu dodáním
osvětlovacích LED těles a na základě žádosti dodavatele, byla uvolněna pozastávka
40 000,-Kč.
 paní Kuhnová požádala o prodloužení nájemní smlouvy na bydlení v č.p.16, o prodloužení
rozhoduje zastupitelstvo
 manželé Kunovi a Günterovi žádají o souhlas a podpis na souhlasné prohlášení o shodě na
průběhu hranic pozemků podle GP č. 311-134/2017. GP zachycuje stav dle skutečnosti.
 starosta obce doptává souhlas zastupitelů na změnu banky. Z důvodů vyšších poplatků a
nevstřícného přístupu ke klientovi odejít z České spořitelny a přejít do Raiffeisenbank
 Ing. Kohoutek požaduje před podpisem prověřit správnost formulace Dodatku č.2 k Příloze
č.1 smlouvy č. 2009/1/05 o sběru a odvozu komunálního odpadu.
 Ing. Günter upozorňuje na nevhodné umístění autobusové zastávky ve směru na Jeneč, kdy
cestující vystupují do trávy
 P. Matuška navrhuje nakoupit nové hasící přístroje pro vybavení obecních objektů a úpravu
či přemístění zastávky řešit s KSUS Středočeského kraje
 Předseda kulturní komise - p. Macháček:
Informuje o připravovaných akcích – dvojdenní turnaj v šipkách ve dnech 20. a 27.1., od
února budou pokračovat Šikovné ručičky, dále se připravuje Dětský karneval, dětské
divadlo, Čarodějnice a Dětský den.
Ad) 4 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 1/1/2018, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.

Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a v 20,28 hodin veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.

Ověřovatelé zápisu:
p. Ing. Jaroslav Günter
p. Jaroslav Fuksa

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

USNESENÍ č. 1/1/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 10.1.2018 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
Informace starosty obce o činnosti.
b) schvaluje:
1. Na uvolněnou funkci předsedy kontrolního výboru s maximální odměnou pro tuto funkci dle
nařízení vlády č. 318/2017Sb. paní Hanu Vodrážkovou.
s výsledkem hlasování:

6-1–0

2. Dodatek č.6 k příloze č.1 smlouvy č. 2009/2/05 o sběru vytříděných složek komunálního odpadu
a zmocňuje starostu k jeho podpisu.
Dodatek č.2 k příloze č.1 ke smlouvě č. 2009/1/05 o sběru a odvozu komunálního odpadu, za
podmínek kontroly, zda předložené znění dodatku je v souladu se zněním rámcové smlouvy. Za
tohoto předpokladu zmocňuje starostu k podpisu.
.
s výsledkem hlasování:

7-0–0

3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby - na akci
Pavlov, Okružní, parcelní č.505/21, mezi Obcí Pavlov a ČEZ Distribuce a.s. Pověřuje starostu
k podpisu.
s výsledkem hlasování:

7-0–0

4. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu - na
akci: Pavlov Lidická 1 kNN Miškovský, mezi Obcí Pavlov a ČEZ Distribuce a.s. Pověřuje
starostu k podpisu za podmínky, že bude obci do 31.1. 2018 vlastníky č.p. 1 uhrazen poplatek za
zřízení kanalizační přípojky a cena ve výši 1300,- Kč/ m za v zemi uložené chráničky.
s výsledkem hlasování:

7-0–0

5. Roční prodloužení Nájemní smlouvy na bydlení v čp.16, pro paní Kuhnovou.
s výsledkem hlasování:

7–0–0

6. Pověření starosty obce k podpisu souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků
podle GP č. 311-134/2017. Z toho důvodu se ruší bod č.6, Usnesení č. 1/2/2017, který je ze
stejného důvodu bezpředmětný.
s výsledkem hlasování

6–1-0

7. Změnu banky z České spořitelny do Raiffeisenbank
s výsledkem hlasování:

7–0–0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:

Usnesení zapsal:

p. Ing. Jaroslav Günter

p. Ing. Vítek Kohoutek

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

