
 OBECNÍ ÚŘAD SLEZSKÉ PAVLOVICE
Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha, IČ: 00576093

www.slezskepavlovice.cz, email: obec@slezskepavlovice.cz, tel. 554625670

Z Á P I S Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 02.03.2017 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5

Počet občanů: 
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

3. Dohoda o narovnání 

4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 174/1

5. Žádost o dotaci Althaia, o.p.s.

6. Žádost o dotaci Domov pro seniory

7. Žádost o dotaci Charita Jeseník

8. Organizační záležitosti obce 

9. Diskuze

1) Zahájení a seznámení s programem

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová v 17.00 hod. a uvítala všechny 
přítomné. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Dále představila program veřejného zasedání.

1/1 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený 
program dnešního jednání.

Výsledek hlasování:  Pro : 5 Proti: 0 zdržel se : 0
Usnesení bylo přijato. 

2) Určení ověřovatelů zápisu (  § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Za ověřovatele zápisu dnešního zasedání byl navržen pan Tomáš Kotásek a paní Miroslava Rygelová.
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/1 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kotáska
a paní Miroslavu Rygelovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.
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Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

3)   Dohoda o narovnání

3/1-2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje „Dohodu o narovnání“ uzavřenou mezi
Moravskoslezským krajem, se sídlem 28.října 117, 702 18, IČ.70890692 a Obcí Slezské Pavlovice,
se sídlem Slezské Pavlovice 16, 793 99 Slezské Pavlovice. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

4)   Záměr prodeje části pozemku p.č. 174/1

Starostka  informovala zastupitele a občany o záměru prodeje části pozemku p.č. 174/1, který byl 
zveřejněn na úřední desce obce od 09.02.2018 do 24.02.2018. 

4/1 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 174/1 o 
celkové výměře 205 m2 v katastrálním území Slezské Pavlovice paní Aleně Demlové.

Výsledek hlasování:  Pro:  5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

5) Žádost o dotaci Althaia, o.p.s.

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala společnost Althaia, 
o.p.s., IČ. 22892150, se sídlem Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha dne 15.2.2018 na obecní úřad.  
Althaia, o.p.s. žádá o dotaci ve výši 75 000,- Kč. 

5/1 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Althaia, 
o.p.s., IČ. 22892150, se sídlem Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha ve výši 75 000,- Kč. Schvaluje 
předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 2 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.

6) Žádost o dotaci Domov pro seniory Osoblaha

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslal Domov pro seniory v 
Osoblaze dne 1.2.2018 na obecní úřad.

6/1 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Domov pro
seniory Osoblaha, p.o., IČ. 452346663, se sídlem Klášterní 34, 793 99 Osoblaha ve výši 10 000,- 
Kč. Schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

7) Žádost o dotaci Charita Jeseník

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslala Charita Jeseník dne 



6.2.2018 na obecní úřad. Charita žádá libovolnou částku z rozpočtu obce. Zatupitelstvo obce se 
rozhodlo Charitu Jeseník nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 

6/1 – 2018 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Charita 
Jeseník, p.o., IČ. 60339241, se sídlem Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník. 

Výsledek hlasování:  Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

8)   Organizační záležitosti obce
V rámci organizačních záležitostí obce a obecního úřadu byl program doplněn o bod týkající se:

• Výstavby nových chodníků u bytového domu č.p. 91-95, vč. vjezdu u obchodu paní 
Konvičkové. 

• Starostka dále informovala zastupitele o zřízení nové povodňové komise v rámci potřeb pro 
ochranu obyvatelstva, která se skládá z členů zastupitelstva obce: Lenky Drozdové, Věry 
Rejdové, Tomáše Kotáska, Eduarda Müllera a Miroslavy Rygelové. Zastupitelé s touto funkcí 
souhlasí a berou ji na vědomí. 

• Starostka dále informovala zastupitele a občany o akcích, které se připravují. Pozvala 
všechny přítomné ženy na Dámskou jízdu, dále pak informovala o Noci s Andersenem, která
proběhne v místní knihovně pro děti a dne 24.3. pak pozvala občany na Velikonoční tvoření 
pro malé a velké.

9)   Diskuze
Diskuze volně navázala na organizační záležitosti obce. Zastupitelka obce paní Rygelová se 
dotazovala na nedostatek popelnic, které jsou za bytovým domem 91-95. Poukázala na to, že je 
celkem 34 bytů a jen 26 popelnic a že lidé, kteří popelnici nemají, házejí odpad všem ostatním. Na 
to starostka odpověděla, aby si lidé popelnice označili a zamkli. Na uzamknutí popelnic byl 
negativní ohlas a občané navrhli, zda by obec nemohla zajistit velké kontejnery, jako jsou ve 
městech. Starostka na to odpověděla, že zjistí k tomu bližší informace (cenu, množství, atd.). Další 
dotaz vznesla paní Štáblová, která v rámci obce pečuje o seniory v sociálních bytech. Poukázala na 
problém vlhnutí stropu v koupelnách, i v chodbách sociálních bytů. Starostka o problému ví a 
sdělila, že problém již řeší.

Závěr

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 1. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 18.00hod. 

Zapisovatelka: Lenka Drozdová …................................................

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Rygelová  …................................................

Tomáš Kotásek  …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 09.03.2018

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


