Informace o průběhu veřejného jednání č. 2
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 9. 5. 2019 od 18:00 hod. v budově OÚ č.p .65
Přítomno bylo: 4 zastupitelé obce a 4 občané obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno v 18:09 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Byli určeni zapisovatel a ověřovatelé zápisu a usnesení
Starosta dává hlasovat –
4–0–0
Zastupitelstvo schvaluje.
Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se - neschvaluje
Program:
1. VYHODNOCENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA PROVOZOVATELE KANALIZACE
2. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.2
3. RŮZNÉ
4. USNESENÍ A ZÁVĚR
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat –
Zastupitelstvo schvaluje.

4–0–0

Z jednání:
ad 1) Starosta seznamuje s nabídkami zakázky malého rozsahu na provozovatele
kanalizace v obci Pavlov. Z oslovených došly tři nabídky od společností:
AQUACONSULT spol s r.o.
1.Vodohospodářská společnost, s r.o.
Petr Kožený s.r.o.
a jedna omluva, kde fi. STAVOKOMPLET se účasti vzdala z kapacitního vytížení.
Zastupitelstvo nabídky otevírá a vyhodnocuje je podle zadávacích podmínek vypsané
zakázky.
Zastupitelé, vybírají jako nejlepší nabídku s nejnižší cenou za čištění 1m3 odpadních vod a
nejvyšší částky nájemného odváděného obci, od fy. Petr Kožený s.r.o.
Současně zastupitelstvo pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy o provozování
kanalizačního řadu.
Starosta navrhuje provozovatele představit veřejnosti, kde by občany informoval o
dalším postupu v uzavírání smluv s uživateli kanalizace.
Starosta dává hlasovat –
4–0–0
Zastupitelstvo schvaluje.

ad 2) Místostarosta Günter seznamuje s rozpočtovým opatřením č.2
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat –
4–0–0
Zastupitelstvo schvaluje.

ad 3) starosta předkládá a informuje:
Paní Kuhnová požaduje prodloužit nájemní smlouvu na bydlení v č.p.16,
žádá si na Úřadu práce o podporu na bydlení
Prodloužení smlouvy, na dobu 1 roku do 30.4.2020, bude provedeno Dodatkem ke smlouvě.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy ke schválení: nejsou.
Starosta dává hlasovat –
Zastupitelstvo schvaluje.

4–0–0

 Fa. Panattoni požádala o vyřešení odmítnutého protinávrhu na výši úplaty za břemeno k
plynovodu v ulici Zahradní a to rozdělit obcí požadovanou výši úplaty do dvou smluv.
Navrhují smlouvu o břemeni na hodnotu 343,-Kč/bm a dohodu o navýšení úplaty za
břemeno. Obě by se v součtu rovnaly výši úplaty za břemeno ve výši 2 600,-Kč/bm.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy ke schválení: jsou.
Podpis smlouvy a dohody uskutečnit zároveň. A opravňuje starostu k podpisu smlouvy a
dohody po konzultaci s právním zástupcem.
Starosta dává hlasovat –
Zastupitelstvo schvaluje.

4–0–0

 O jednání na ČEZ ohledně nového hlavního kabelu el. připojení k budově č.p. 65
pro bezplatné provedení nového přívodu, je nutné provést podání požadavku na zvýšení
hodnoty jističe z 25A na 32A.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy ke schválení: nejsou.
Starosta dává hlasovat –
Zastupitelstvo schvaluje.












4–0–0

Starosta informuje:
O nabídce vlastníka projektu Zahrady Pavlov, že uhradí náklady na vytvoření nového
územního plánu pro obec Pavlov a zajistí pořizovatele.
O výsledku provedené kontroly hospodaření obce za rok 2018, kde nebyly zjištěny vady.
O několika schůzkách s vlastníkem projektu Zahrady Pavlov a Panattoni, ve věci rozšíření
ČOV v Hostouni a dokončení obchvatu obce. Zástupci Panattoni byli informováni o
stanovisku obce Jeneč a postupu obce Pavlov při vyjadřování do stavebních řízení na stavbu
dalších hal, s jejich výstavbou již obě obce z důvodů zajištění ochrany zdraví občanů a
životního prostředí - nesouhlasí. Jedná se o 3. změnu haly Q3 a nové haly - DC1 a haly A
s umístěním na sousedním katastru obce Hostouň.
U všech je veškerá těžká doprava vedena pouze přes obce Pavlov a Jeneč.
O provedené opravě reklamovaných vad fu. Swietelsky v ulicích Okružní a Hájecká
O probíhajícím reklamačním řízení s fu. Swietelsky na odstranění vad v obrusné vrstvě
asfaltu a seznamuje s výsledkem znaleckého posudku. Posudek s vyjádřením byl po
konzultaci s právním zástupcem obce zaslán firmě.
O provedené kontrole krizového řízení, se závěrem v protokolu o kontrole: Spolupráce
starosty obce s magistrátem města Kladna i s HZS Středočeského kraje je bezproblémová.
Obec je připravena na zvládnutí havarijních a krizových situací.
O připravované akci opravy chodníků Karlovarská – Lidická, pro kterou se připravuje
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu. Stavba by mohla začít nejdříve v srpnu.
O pozvánce k účasti na slavnostním otevření skladu Panalpina.
O setkání kronikářů okresu Kladno dne 30.5. 2019 ve Slaném a předání pozvánky paní
Ireně Samkové.

Starosta oslovuje předsedkyni sociálního výboru, aby informovala o činnosti
-

Paní Vodrážková informuje o předání darů občanům k jejich životnímu jubileu.

-

P. Macháček informuje zastupitelstvo o připravovaných kulturních akcích – Den dětí dne
2.6. 2019 od 14h a požádal o uvolnění finančních prostředků v celkové výši 8000,-Kč.
Starosta dává hlasovat – 4 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.

 Pan Vácha upozorňuje na popadanou omítku ze zdí objektů v ulici Hájecká, - místostarosta
uvědomí jednotlivé vlastníky nemovitostí, případně jim odešle dopis s výzvou k zajištění
napravení stavu s bezodkladným provedením opravy zdiva tak, aby neznečisťovalo veřejné
prostranství a neohrožovalo provoz a volný pohyb osob na veřejné komunikaci.
 Dále přednesl žádost o posekání hřiště zahradním traktorem.
Zastupitelstvo se shodlo na zakoupení nového zahradního traktoru (sekačky) do majetku
obce. K tomu pověřilo starostu a místostarostu.
Starosta dává hlasovat – 4 – 0 – 0
Zastupitelstvo schvaluje.
ad 3) bylo předneseno USNESENÍ č. 2/5/2019, které je přílohou tohoto zápisu.
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat –
Zastupitelstvo schvaluje.

4–0–0

Na závěr starosta obce Josef Kozel v 19:51 hodin poděkoval za účast a veřejné zasedání
zastupitelstva obce Pavlov ukončil.

Zápis zapsal:
Ing. Jaroslav Günter

