Informace č.7 z průběhu veřejného zasedání
zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 10.12.2020 v budově OÚ č.p.65
Přítomno bylo: 4 členové zastupitelstva a 5 občanů obce Pavlov.
Všichni zúčastnění potvrzují svoji přítomnost na Prezenční listinu vlastnoručním podpisem.
Zasedání zahájeno v 18: 05 hodin.
Předsedající - starosta obce Josef Kozel přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Na dnešní jednání je omluven pan Bačkovský.
Byli určeni: zapisovatel a ověřovatelé zápisu
Program:
1. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021
2. PLÁN INVENTUR ZA ROK 2020, INVENTARIZAČNÍ KOMISE
3. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
4. POPLATKY
5. RŮZNÉ
6. ZÁVĚR
Starosta se dotazuje, zda jsou nějaké připomínky k programu, nebo dotazy: nejsou.
Starosta dává hlasovat zdvižením ruky –
4–0–0
Pro výsledky hlasování platí: schvaluje - zdržel se – neschvaluje
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání, ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Z jednání:
a) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
1. Rozpočet obce Pavlov na rok 2021 jako vyrovnaný. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
paragrafy.
s výsledkem hlasování –
4–0–0
2. Plán inventur 2020 a složení inventarizační komise.
s výsledkem hlasování

–

4–0–0

3. Podání žádosti o poskytnutí podpory do programu 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt "Víceúčelové hřiště Pavlov".
s výsledkem hlasování –
4–0–0
4. Výše poplatků za psy a svoz komunálního odpadu v roce 2021 beze změny. Při výběru
poplatku za svoz komunálního odpadu bude použito tabulky Rozúčtování poplatku za
komunální odpad 2021 s případným doplatkem na známky.
s výsledkem hlasování –
4–0–0
b) bere na vědomí:
– zprávu starosty o jednání k podaným námitkám obcí k Územnímu řízení na „Modernizaci
tratě Praha – Kladno“ 2. 12. 2020 na magistrátu města Kladna
– závěr z provedené dílčí kontroly hospodaření obce s výsledkem - Nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky
– nové úřední dny a hodiny na obecním úřadě

zapsal:

Ing. Jaroslav Günter

