USNESENÍ č. 18 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE P A V L O V
konaného dne 7. 3. 2022
Zastupitelstvo obce P A V L O V (ZO)
1. ZO schvaluje Rozpočet obce Pavlov na rok 2022
Rozpočet se schvaluje na paragrafy (závazné ukazatele), na straně příjmů ve výši
14.881.859,- Kč, na straně výdajů ve výši 15.681.859,- Kč, financování pol.
8115 Změna stavu krátkodobých prostř. ve výši 800.000,- Kč.
Schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací,
peněžitých a věcných darů dle rozpočtu na rok 2022.
2. ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2023-2025
3. ZO schvaluje účetní závěrku Obce Pavlov k 31. 12. 2021.
4. ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Pavlov k 31. 12. 2021 (IČO 70989320).
5. ZO schvaluje schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Pavlov za rok 2021, a to zisk ve výši 15.352,94 Kč a schvalují převedení
výsledku hospodaření zisk ve výši 15.352,94 Kč do rezervního fondu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Pavlov.
6. ZO schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 63/1 v k. ú. Lechovice u Pavlova, výměra
2.170 m2 (trvalý travní porost) ve vlastnictví paní Vyjídáčkové Jiřiny, Pavlov 23, 7489 85
Pavlov do vlastnictví Obce Pavlov.
Na tomto pozemku je naprojektována ČOV v rámci projektu Kanalizace a ČOV Pavlov.
S paní Jiřinou Vyjídáčkovou byla dohodnuta cena 35,- Kč/m2 = 75.950,- Kč.
Náklady s vkladem na katastr nemovitostí zaplatí obec Pavlov.
7. ZO schvaluje zpracování střednědobého strategického plánu obce Pavlov.
Cena zpracování tohoto plánu od firmy Econsulting E.U.R., s. r. o. Třebíč, IČ 28286197
je stanovena ve výši 88 330,- včetně DPH.
8. ZO schvaluje prodej nevyužívaného žacího stroje Wiskonsin 2928, rok pořízení 2003.
Minimální cena prodeje je 15 000,-. Stroj bude prodán nejvyšší nabídce. Nabídky budou
přijímány na Obecním úřadě do 31. 3. 2022.
9. ZO schvaluje vyvěšení záměru obce o dlouhodobém pronájmu části budovy bývalé školy
v Radnici č.p. 39 za účelem vzdělávání.
10. ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 408/1 v k.ú. Veselí u Mohelnice.
11. ZO schvaluje provedení opravy místní komunikace v k.ú. Vacetín (cesta k vodojemu).
Opravu provede firma ROAMEDIC, s.r.o., Šumperk.
12. ZO bere na vědomí provedení výsadby stromů v lokalitě Radnice náves a Radnice sad
nad vesnicí.
13. ZO schvaluje provedení opravy střechy bývalé budovy školy v místní části Veselí,
Veselí č.p.28
Zapsala: Alena Šnévajsová
V Pavlově dne: 7. 3. 2022
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