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:

24.03.2017 v 17.00 hod.

Místo konání:

Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5
Počet občanů: 7
(viz. prezenční listina)
Program zasedání:
1. Zahájení a seznámení s programem
2. Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka
3. Pořízení územního plánu
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Přijetí Obce Slezské Pavlovice do společnosti Osoblažské odpady, s.r.o.
6. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Osoblažský cech, z.ú.
7. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Althaia o.p.s.
8. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Duha Paprsek
9. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Studio STA
10. Organizační záležitosti obce a obecního úřadu
Reklamace akce BD č.p. 91-95 (info o podané reklamaci)
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Informace o rozběhlých projektech (Komunitní práce, Sociální začleňování na Osoblažsku)
Nutná výměna vodoměru v bytech BD 91-95
Pozvánka na připravované akce (divadlo, dámská jízda, Noc s Andersenem, Já spisovatel)
11.Diskuze
1) Záhájení 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 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený
program dnešního jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro : 5

Proti: 0

zdržel se : 0

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 – 2017 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kotáska a
paní Mirku Rygelovou, zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Pořízení územního plánu
Starostka představila zastupitelům a občanům záměr obce o pořízení územního plánu Slezských
Pavlovic. Vysvětlila jaké kroky budou nyní následovat a co vše to bude obnášet. Proto je nutné, aby
zastupitelstvo obce schválilo tato usnesení: pořízení ÚP, určit zastupitele k dalšímu jednání, schválit
žádost o zajištění pořízení ÚP.
3/1-2017 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
-

pořízení Územního plánu Slezské Pavlovice - v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm.a) a
§ 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);

-

jako zastupitele určeného pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Slezské
Pavlovice paní Bc. Lenku Drozdovou; - v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f) a
v návaznosti na ustanovení § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3 a § 53 odst.1 stavebního
zákona;

-

žádost obce o zajištění pořízení Územního plánu Slezské Pavlovice Městským úřadem
Krnov - v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm.b) a v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1
písm.c) stavebního zákona.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Rozpočtové opatření č. 1
Starostka informovala zastupitele a občany o rozpočtovým opatením č. 1.
4/1 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č.1
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Přijetí Obce Slezské Pavlovice do společnosti Osoblažské odpady, s.r.o.
Starostka již dříve informovala zastupitele a občany o společnosti Osoblažské odpady, s.r.o. a o
možnosti stát se spoluvlastníkem této společnosti společně s obcemi Hlinka, Osoblaha a Dívčí Hrad.
5/1-2017 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
•

Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o
obcích o tom, že obec Slezské Pavlovice v rámci zvýšení základního kapitálu konaného
v průběhu roku 2017 vstoupí do obchodní společnosti Osoblažské odpady, s.r.o. se sídlem
Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ: 04658515, jejímž společníkem dosud obec nebyla.

•

Zastupitelstvo obce dále rozhoduje podle § 85 písm. e) zákona o obcích o tom, že obec
Slezské Pavlovice vloží v rámci zvýšení základního kapitálu do společnosti nový vklad ve
výši 5.000,- Kč, čímž přistoupí ke společenské smlouvě této společnosti a stane se jejím
společníkem s obchodním podílem ve výši 25%.

•

Zastupitelstvo dále pověřuje starostku Bc. Lenku Drozdovou, případně jí uděluje souhlas
s tím, aby v souvislosti se vstupem obce do obchodní společnosti Osoblažské odpady,
s.r.o. učinila veškerá další potřebná právní jednání, především aby převzala jménem obce
závazek složit vklad, přistoupila ke společenské smlouvě, a složila vklad na účet
společnosti.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Žádost o dotaci Osoblažský cech, z.ú.
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podal Osoblažský cech, z.ú.,
IČ. 019 37 324, se sídlem Hlinka 25, 793 99 dne 1.3.2017 na obecní úřad. Osoblažský cech, z.ú.
žádá o dotaci ve výši 20 000,- Kč.
6/1 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Osoblažský
cech, z.ú., IČ. 019 37 324, se sídlem Hlinka 25, 793 99 ve výši 20 000,- Kč. Schvaluje předložený
návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 3

Proti: 2

Zdržel se: 0

7) Žádost o dotaci Althaia, o.p.s.
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala společnost Althaia,
o.p.s., IČ. 228 921 50, se sídlem Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha dne 1.3.2017 na obecní úřad.
Osoblažský cech, z.ú. žádá o dotaci ve výši 60 000,- Kč.
7/1 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Althaia,
o.p.s., IČ. 228 921 50, se sídlem Na Náměstí 122, 793 99 Osoblaha ve výši 60 000,- 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.
8) Žádost o dotaci Duha Paprsek
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podal spolek Duha Paprsek,
IČ. 750 61 317, se sídlem Opavská 2, 794 01 Krnov dne 6.1.2017 na obecní úřad. Duha paprsek
žádá o dotaci ve výši 5 000,- Kč.
8/1 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne dotaci z rozpočtu obce pro spolek
Duha Paprsek, IČ. 750 61 317, se sídlem Opavská 2, 794 01 Krnov ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

9) Žádost o dotaci STA – multimediální agentura o.p.s.
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podalo studio STA –
multimediální agentura o.p.s., IČ. 228 88853, se sídlem Dr. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, dne
6.1.2017 na obecní úřad. STA žádá o dotaci ve libovolné výši.
9/1 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne dotaci z rozpočtu obce pro studio
STA – multimediální agentura o.p.s., IČ. 228 88853, se sídlem Dr. Beneše 1497/21, 792 01
Bruntál.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

10) Organizační záležitosti obce a obecního úřadu
V rámci organizačních záležitostí obce a obecního úřadu starostka informovala zastupitele a občany
o následujícíh záležitostech:
•
•
•

•
•

O reklamaci v rámci akce BD č.p. 91 – 95, kterou realizovala firma Vendulka Caisbergerová.
Obec uplatňuje reklamaci na komín, střechu a kotelnu.
O nutnosti vyměnit staré vodoměry v bytovém domě č. 91- 95 a na obecním úřadě.
O rozběhlých projektech - Sociálním začleňováním na Osoblažsku a o připravovaném
projektu Komunitní práce. Starostka informovala občany o schůzce, na které pracovníci
projektu představí jeho cíle a poskytnou veškeré informace. Termín bude upřesněn.
O novele zákona předškolního vzdělávání a o možnosti vyzvednou si přihlášku pro děti do
MŠ na obecním úřadě.
Posledním bodem jednání byla pozvánka na připravované akce, které obec připravuje –
divadlo, dámskou jízdu, soutěž Já spisovatel. Zastupitelka Miroslava Rygelová pozvala
občany také na zahájení fotbalové sezóny a to od 1.4. 2017 a na zápas ve Slezských
Pavlovicích dne 8.4.2017.

11) Diskuze
•

V rámci diskuze vznesla dotaz paní Lucie Müllerová, místopředsedkyně ČSŽ, zda by se obec
finančně spolupodílela na zakoupení kostýmů pro taneční skupinu WESTAY BABY, kterou ČSŽ
vede. Zastupitelstvo obce bere tuto žádost na vědomí a starostka místopředsedkyni
požádala, aby zaslala oficiální žádost na obecní úřad s případnou cenovou kalkulací za 1
kostým.

•

•

•

Další dotaz vznesl pan Šimáček, který se týkal projektů sociálního začleňování, který
starostka více rozvedla a sdělila, že díky projektu pouze ve Sl. Pavlovicích vzniklo 1 pracovní
místo poradce a 3 pracovní místa na zkoušku s další možnou perspektivou dalšího
zaměstnání na 1 rok.
Další dotaz vznesl pan Pavel Müller, který se dotazoval na novou cestu, která má být místo
panelovky. Starostka konstatovala, že projekt na novou cestu byl podaný, ale zatím nejsou
známy výsledky. Dále se dotazoval, jak bude cesta provedena a to z důvodu obavy, aby nová
cesta vydržela zátěž těžké techniky zemědělských strojů. Starostka ho ujistila, že v rámci
přípravy projektu na cestu, oslovila stavební firmy ke zpracování technického provedení a
položkového rozpočtu na základě těchto požadavků: dodržení šíře dle současné panelové
cesty a použití takové technologie a vrstvy asfaltu, aby cesta zvládla nápor těžké techniky. O
výsledku získání či nezískání dotace na cestu bude starostka informovat.
Na cestu navázal další dotaz pana Šimáčka, který připoměl krajnice cesty centrální, které
jsou nezpevněné a nekopírují travnatý povrch. Starostka konstatovala, že cesta byla
provedena dle technické dokumentace a že asfaltová cesta byla postavena dle finančních
možností obecního rozpočtu a výše dotace. Dále pan Šimáček upozornil na nerovnosti
nového plotu, který staví VPP kolem obce a na znečištěný kanál u studánky.

Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 1. veřejném zasedání
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 18.30hod.

Zapisovatelka:

Lenka Drozdová

…................................................

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Kotásek

…................................................

Miroslava Rygelová

…................................................

Ve Slezských Pavlovicích 29.3.2017
Bc. Lenka Drozdová
starostka obce

