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:

25.02.2019 v 17.00 hod.

Místo konání:

Kulturní dům č.p. 49, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 1, dále dosavadní starostka a dosavadní
místostarosta
Počet občanů:
(viz. prezenční listina)
Program zasedání:
1. Zahájení a seznámení s programem
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Podání žádosti o pronájem pozemku p.č. 103/6, P.Ú.
4. Podání žádosti na projekt „Kříž u kostela“
5. Podání žádosti na projekt „Válečný pomník“
6. Organizační záležitosti obce
7. Diskuze

1) Zahájení a seznámení s programem
Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová v 17.00 hod. a uvítala všechny
přítomné. Dále představila program veřejného zasedání.
1/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený
program dnešního jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro : 1

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 Pavel Müller a pan Eduard Müller.
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová.
2/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Pavla Müllera a
pana Eduarda Müllera. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Podání žádosti o pronájem pozemku p.č. 103/6, P.Ú.
Dosavadní starostka informovala zastupitele a občany o žádosti na pronájem pozemku pod
požárkou, který je ve vlastnictví Pozemkového úřadu. Původní pozemek s p.č. 103/1 byl
geometrickým plánem rozdělen na více části s novými parcelními čísly. Záměr obce je pronajmout
si část pozemku pod vodní nádrží (požárkou), která je uvedena dle geometrického plánu jako p.č.
103/6 o velikosti 803 m2.
3/1-2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje podání žádosti o pronájem pozemku s
p.č. 103/6 o celkové výměře 803 m2 v katastrálním území obce Slezské Pavlovice a pověřuje
dosavadní starostku obce k podpisu žádosti.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Podání žádosti na projekt „Kříž u kostela“
Dosavadní starostka informovala zastupitele a občany o možnosti podání žádosti na dotaci na
MMR na opravu kříže na hřbitově, součástí které by byla také oprava vstupních schodů, chodníku
vedoucího do kostela sv. Ondřeje a výsadba zeleně u schodů a kříže.
4/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro
místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy venkova pro projekt „Obnova hřbitova a
sakrální stavby v obci Slezské Pavlovice“ a pověřuje dosavadní starostku k podpisu žádosti.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Podání žádosti na projekt „Válečný pomník“
Dosavadní starostka informovala zastupitele a občany o možnosti podání žádosti na dotaci na
Ministerstvo obrany v rámci programu Zachování a obnova historických hodnot I. na válečný
pomník z 1. světové války nacházejícího se na katastru obce Slezské Pavlovice. Cílem je
rekonstrukce válečného pomníku do původní podoby, včetně přilbice, která byla na horní části
pomníku. Součástí projektu je opět výsadba zeleně kolem pomníku.
5/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje podání žádosti na Ministerstvo
obrany v rámci programu Zachování a obnova historických hodnot I. na projekt „Rekonstrukce
válečného pomníku v obci Slezské Pavlovice“ a pověřuje dosavadní starostku k podpisu žádosti.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 1

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Organizační záležitosti obce
V rámci organizačních záležitostí obce byly projednány tyto body:
•

ústní žádost občanů na výměnu klik za koule u vstupních dveří do BD 91-95
Zastupitelstvo dotaz bere na vědomí a vzhledem k tomu, že výměna klik za koule vzbudilo

•

velkou debatu, zda to je, či není dobrý nápad, se zastupitelstvo rozhodlo, že prozatím
nechá zpracovat kalkulaci, kolik by výměna stála a poté se k této otázce vrátí.
Pozvánka na Zumbu s Týnou, která se koná pravidelně v knihovně na O.Ú.

7) Diskuze
Diskuze volně navázala na organizační záležitosti obce. V rámci diskuze se debatovalo ohledně
výměny klik za koule a také paní Dojčarová vznesla poznámku, že do sociálního bytu v 3 NP, kde
bydlí její syn zatéká a tvoří se zde mokré mapy. Dosavadní starostka odpověděla, že je to problém
ve všech sociálních bytech a již firmě Vendulka Caisbergerová je podána reklamace, kterou přijala,
a na které se bude pracovat na jaře. Cílem je tyto nedostatky co nejdříve odstranit.
Závěr
Závěrem dosavadní starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 1. veřejném
zasedání zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 17.45 hod.
Zapisovatelka:

Lenka Drozdová

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

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Müller

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

Eduard Müller

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

Ve Slezských Pavlovicích 01.03.2019

Bc. Lenka Drozdová
dosavadní starostka obce

