USNESENÍ č. 19 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE P A V L O V
konaného dne 30. 5. 2022
Zastupitelstvo obce P A V L O V (ZO)
1. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Pavlov za rok 2021 včetně Zprávy o provedení
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, ZO souhlasí s celoročním hospodařením
obce Pavlov za rok 2021 bez výhrad.
2. ZO schvaluje přijetí dotace z dotačního programu „Program na podporu JSDH“ dotační
titul č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022.
Neinvestiční dotace pro JSDH obce Pavlov je ve výši 24.400,- Kč.
3. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Program na podporu JSDH“
č. 2022/01520/OKH/DSM uzavřená mezi Obcí Pavlov a Olomouckým krajem o poskytnutí
neinvestiční dotace z programu „Program na podporu JSDH“ ve výši 24.400,- Kč za
účelem částečné úhrady výdajů na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Pavlov zřízené
Obcí Pavlov.
4. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné služby pro zajištění
potravinové obslužnosti v malé obci za objednatele veřejné služby Obec Pavlov,
Pavlov 42, Pavlov, zastoupena Ing. Terezou Navrátilovou, starostkou obce a
poskytovatelem veřejné služby JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, Masarykovo
náměstí 45/5, IČ 0032433, zastoupeno Ing. Vladimírem Konopasem, předsedou
představenstva. Účelem uzavření této veřejnoprávní smlouvy je zajištění potravinové
obslužnosti v Obci Pavlov. Dotace poskytovaná objednatelem se sjednává ve výši 60 000,pro rok 2022.
5. ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2019 na akci „Kanalizace a ČOV
Pavlov“ s AGPOL, a.s. Olomouc, Jungmannova 153/12. Dodatek smlouvy řeší navýšení ceny
díla PD z důvodu komplikací a průtahů při získání souhlasů vlastníků parcel dotčených
stavbou. S nežádoucími průtahy jsou spojené práce na opakované obnově vyjádření,
stanovisek a opakované kontrole vlastnických vztahů. Cena navýšení je 91 476,- Kč
včetně DPH.
6. ZO schvaluje vyvěšení záměru pronájmu obecní budovy v Radnici č.p. 39 k. ú. Radnice.
Jedná se o pronájem části prostor bývalé školy Radnici za účelem poskytování vzdělávání
právnické osobě spolku – Svobodné vzdělávání Samorost, z. s.
7. ZO schvaluje výsadbu stromů z dotační výzvy 4/2021 Národního programu životního
prostředí „ Výsadba stromů – individuální projekty“ na obecních pozemcích p. č. 559/2,
558, 567 v k. ú. Radnice, a to včetně udržitelnosti projektu. Výsadba bude provedena
v termínu v souladu s danou výzvou, dle předloženého návrhu a odborného posudku,
který zastupitelstvo schválilo. Zápis ze zastupitelstva slouží jako souhlas majitele
pozemku s výsadbou.
8. ZO schvaluje zadání projektové dokumentace na ZŠ a MŠ Pavlov – Mateřská školka
Zavadilka. Jedná se o zpracování projektové dokumentace za účelem podání dotace.
Zadání bude rozděleno na dva projekty – půdní vestavba s cílem zvýšení kapacity
a změna otopné soustavy včetně zateplení budovy.
9. ZO schvaluje Rozpočtové opatření obce č.1/2022.
10. ZO schvaluje výjimku pro MŠ Pavlov v počtu dětí 25 pro školní rok 2022/2023.
12. ZO neschvaluje prodej pozemků p.č. 1166/16 a p.č. 1166/4 v k.ú. Pavlov u Loštic.
V Pavlově dne: 30. 5. 2022
Starostka obce
Ing.Tereza N a v r á t i l o v á
Ověřovatelé zápisu

Jan F r i t s c h e r
Radek Z a c p a l
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