Zápis z veřejného zasedání
č. 4/8/2017
zastupitelstva obce Pavlov konané dne 14.8.2017 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 18 občanů obce Pavlov a 6zastupitelů obce.
Zasedání zahájil v 18,40 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. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4
2. STAVEBNÍ ÚPRAVA v čp. 65
3. RŮZNÉ
4. USNESENÍ A ZÁVĚR
Starosta navrhl z procesního důvodu záměnu bodů č. 1 a 2 programu, všichni zastupitelé
s navrženou změnou i programem souhlasí.
Z jednání:
Ad 1) Starosta obce předkládá k projednání stavební úpravu vnitřních dispozic sociálního zařízení,
které je v havarijním stavu (ucpané kanalizační potrubí) a proto celkovou opravu je nutné
provést ještě v době před výběrem nového provozovatele restaurace.
Cenovou nabídku ve výši 401.409,- Kč (bez DPH) z oslovených stavebních firem
s provedením díla v termínu měsíců srpna a září, podala jen p. Helena Peichlová.
Starosta se dotazuje na další postup v přidělení a realizaci zakázky.
Ad 2) Předseda finančního výboru p. Günter seznámil s rozpočtovým opatřením č. 4

Ad 3) Starosta obce informuje:
- fa. SWIETELSKY a.s. ukončila reklamované opravy zálivek a obrusné vrstvy asfaltového
povrchu komunikace. S prodloužením doby záruky na provedené reklamované opravy
SWIETELSKY a.s. nesouhlasí.
K dokončení díla podle SOD v ulici Ke Trati se zatím nevyjádřili z důvodu nepřítomnosti
odpovědné osoby, která o věci rozhoduje.
- bylo vydáno Stanovení místního provoz a provozu v obci – týká se nového dopravní
značení, aby byl vytěsněn provoz nákladních vozidel mimo obec Pavlov.
- k realizaci možných variant provedení obchvatové komunikace kolem obce, starosta spolu
se starostkou Unhoště a starostou z Červeného Újezdu, zástupců od fi. Panattoni a
Metroprojekt a.s. absolvovali v červenci schůzku na odboru dopravy Stč. krajského úřadu u
vedoucího pozemních komunikací pana Ing. Frkala. Navržené řešení spojit obchvat obce

-

-

-

-

Pavlov s upravenou trasou propojení mezi D5 a D6, podle varianty 4 na komunikace II/201
a II/101 bylo přijato jako nejvhodnější řešení. KSÚS společně s Panattoni a.s. připraví
studii k vyhodnocení upravené trasy.
dále starosta projednal u vedoucího pozemních komunikací pana Ing. Frkala odloženou
opravu komunikace III/0067 od Unhoště do Pavlova. Po ověření si stavu a skutečností věci,
nás Ing. Frkal odkazuje na komunikaci s KSÚS a doporučuje schůzku s panem Motalem.
Při schůzce probrali nutnost provedení opravy komunikace. Podle pana Motala by po
dořešení rozsahu úpravy dokumentace vysoutěžené zakázky, oprava měla proběhnout ještě
v letošním roce.
starostovi bylo oznámeno, že projekt „Zahrady Pavlov“ má nového vlastníka, který započne
s realizací projektu
na základě žádosti pana Milana Novotného na připojení do kanalizačního řadu obce Pavlov
před Hostouní na cca 5 EO, bylo pro stavební řízení vydáno OÚ povolení k napojení.
byla podána žádost o připojení k el. síti na pozemek p.č. 505/21 – „Dětské hřiště“
byl převzat objekt restaurace od provozovatele pana Poláčka, toho se zúčastnili spolu se
starostou a místostarostou také předsedové výborů a komisí obce. Objekt restaurace bylo
nutno celý vyčistit, vymalovat, provést drobné stavební opravy objektu a střešní krytiny.
Byli přizváni i tři zástupci stavebních firem z okolí, aby zhodnotili stav a rozsah nutných
prací s předběžnou cenou zakázky s neprodleným časovým nástupem na provedení. Starosta
s místostarostou na místě vybrali nabídku pana Motlíka od fi. P. Heleny Peichlové. Na
zakázku byla uzavřena SOD.
svépomocí probíhají natěračské práce na kovových mřížích a dveřích vně i uvnitř objektu
čp. 65
na základě „Potvrzení na zajištění provozu dešťové kanalizace obce Pavlov bez její finanční
spoluúčasti“, od prokuristy fy.Panattoni pana Ing. Sovičky, byl OÚ fi. Panattoni vydán
souhlas k vypouštění s provozováním a to za určitých dalších podmínek – neprodlené
uzavření smlouvy s obcí Pavlov
obec dostala finanční dar ve výši 10.000,- Kč od Autoškoly Kučera, použije ji na úpravy a
zhodnocení obecního majetku.
o žádosti Ing. Kohoutka a p. Motlíka o povolení využít prostory restaurace (v současné době
mimo provoz) ve dnech 19.8., resp. 25.8. k pořádání soukromé oslavy životního jubilea.

- Předseda kulturní komise - P. Macháček:
Informuje o připravovaných akcích, dne 26.8. divadelní představení pro děti i dospělé, dále
o plánované návštěvě a předání drobného daru k životnímu jubileu p. Hofmanové.
Šikovné ručičky budou pokračovat v měsíci září 2017.
Ad) 4 Bylo předneseno a odhlasováno USNESENÍ č. 4/8/2017, které je přílohou (nedílnou
součástí) tohoto zápisu.
Na závěr starosta obce Josef Kozel poděkoval za účast a v 19,20 hodin veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.
Ověřovatelé zápisu:
p. Jaroslav Fuksa
p. Jaroslav Kraus

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

USNESENÍ č. 4/8/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 14.8.2017 v restauraci Havránka.
Zastupitelstvo obce:
a) bere na vědomí:
Informace starosty obce o činnosti.
b) schvaluje:
1.

Rozpočtové opatření č.4
s výsledkem hlasování:

6-0–0

2. Provést havarijní opravu záchodů fi. P. Heleny Peichlové dle její cenové nabídky
s výsledkem hlasování:

6-0-0

3. Uzavření SOD s fi. P. Heleny Peichlové k provedení vyčištění, vymalování a nutné stavební
úpravy restaurace a střechy č.p. 65 a zmocňuje starostu k jejímu podpisu
s výsledkem hlasování:

6–0-0

4. Přijetí finančního daru od Autoškoly Kučera s.r.o. s podmínkou jeho využití k zhodnocení
obecního majetku.
s výsledkem hlasování:

6–0-0

5. Bezplatné využití restauračních prostor Ing. Kohoutkem dne 14.8. 2017 a p. Motlíkem 25.8.
2017 k pořádání soukromých oslav životního jubilea.
s výsledkem hlasování:

5–1-0

6. Vyčlenění částky 2.000,- Kč pro potřeby kulturní komise na konání divadelního představení
pro děti i dospělé dne 25.8. 2017.
s výsledkem hlasování:

6–0-0

s výsledky hlasování: schvaluje - zdržel se - neschvaluje

Ověřovatelé usnesení:

Usnesení zapsal:

p. Jaroslav Kraus

p. Ing. Vítek Kohoutek

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

