
 
 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: 28.05.2020 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 ověřovatele zápisu a zapisovatele 

3. Záměr prodeje pozemku p. č. 114,449,453 

4. Závěrečný účet obce Slezské Pavlovice za rok 2019, vč. příloh 

5. Odměny členů neuvolněných zastupitelů 

6. Krizové opatření obce 

7. Žádost o pronájem části pozemku p. č. 466 o výměře 600 m2 v k. ú. Slezské Pavlovice 

8. Žádost o dotaci Linka Bezpečí 

9. Žádost o dotaci Charita Jeseník 

10. Střednědobý výhled MRK Krnov 

11. Územní působnost obce v MAS Rozvoj Krnovska 

12. Organizační záležitosti z obce 

13. 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 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený program 
dnešního jednání. 
 

http://www.slezskepavlovice.cz/
mailto:obec@slezskepavlovice.cz


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 ověřovatelé zápisu dnešního zasedání byla navržena paní Emília Kopalová a paní Růžena 
Štablová.  Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
2/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Emílii Kopalovou 
a paní Růženu Štablovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Záměr prodeje pozemku p. č. 114,449,453 

3/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 114, 449, 
453 v k. ú. obce Slezské Pavlovice, jehož záměr byl zveřejněn na úřední desce OÚ Slezské 
Pavlovice od 03. 03. 2020 do 24. 3. 2020. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Závěrečný účet obce Slezské Pavlovice za rok 2019, vč. příloh, Střednědobý výhled obce 

4/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje závěrečný účet obce Slezské Pavlovice 
za rok 2019 bez výhrad, vč. příloh, dále účetní závěrku a schvaluje Střednědobý výhled obce Slezské 
Pavlovice. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
5) Odměny členů neuvolněných zastupitelů  
 
5/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva obce Slezské Pavlovice ve výši: předseda výboru – 2 519 Kč; člen výboru – 2 099 Kč; 
místostarostka ve výši 6 530 Kč s účinností od 1.5.2020. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Krizové opatření obce 

Starostka představila občanům návrh krizového plánu obce. Krizový plán byl vypracován zastupiteli 
obce na základě předešlých událostí s pandemií Covid – 19.  Krizový plán informuje zastupitele a 
občany  o tom, jak postupovat v případě nouzového stavu. Krizový plán bude zveřejněn na webových 
stránkách obce v sekci DOKUMENTY.  
 
 
 
 



6/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje krizový plán obce Slezské Pavlovice.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7) Žádost o pronájem části pozemku p. č. 466 o výměře 600 m2 v k. ú. Slezské Pavlovice 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o pronájem části obecního pozemku p. č. 466 o 
výměře 600 m2 v k. ú. Slezské Pavlovice. Jedná se o část pozemku u hranic s PL, poblíž hraničního 
sloupu. Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách vzniklo posezení, rozhodlo se zastupitelstvo tuto 
žádost nepodpořit.  
 
7/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 
466 o výměře 600 m2 v k. ú. obce Slezské Pavlovice. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na 
úřední desce od 11.05.2020 do 25.05.2020.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
8) Žádost o dotaci Linka Bezpečí 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci pro sdružení Linka Bezpeční.  
 
8/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro sdružení 
Linka Bezpečí.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9) Žádost o dotaci Charita Jeseník 
 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci pro Charitu Jeseník.   
 
9/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce Slezské Pavlovice 
pro Charitu Jeseník.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
10) Střednědobý výhled MRK Krnov 

10/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Střednědobý výhled MRK Krnov. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

 



11) Územní působnost obce v MAS Rozvoj Krnovska 

Starostka informovala zastupitele a občany o zařazení obce Slezské Pavlovice do úzení působnosti 
MAS Rozvoj Krnovska na období 2021 – 2027. 
 
11/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje zařazení území obce Slezské 
Pavlovice do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska na období 2021 – 2027. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
12. Organizační záležitosti obce – Záměr navýšení nájmu v BD 91 - 95.  
 
V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
Záměru obce o navýšení nájmu od 1. září 2020. Zastupitelstvo obce se rozhodlo o navýšení nájmu 
z původních 27 Kč / m2 na částku 35 Kč / m2.  Občané budou předem seznámeni s novým dodatkem 
nájemní smlouvy. 

 
12/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje navýšení nájmu na 35 Kč / m2. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
13) Organizační záležitosti obce – Záměr navýšení vodného. 
 
V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
Záměru obce o navýšení vodného od 1. září 2020. Zastupitelstvo obce se rozhodlo o navýšení 
vodného z původních 30 Kč / m3 na 35 Kč / m3.    
 
13/1 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje navýšení vodného na 35 Kč / m3. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
V rámci dalších organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
 

- proběhlé opravě vodárny v Džungli a důvodech krátkodobých výpadků vody a množství 
chlóru ve vodě 

- zakoupení nového mulčovacího stroje pro obec 
- provedených opravách na komunikacích a nové zpevněné cestě za kostelem 
- podaných projektech, které obec připravuje  
- nových zaměstnancích na pozici VPP 
- opravách na válečném pomníku, které v současné chvíli probíhají 
- provedených opravách stoupaček v BD 91-95 
- nové popelnici na rostlinný olej, která se nachází u KD 
- nově zřízené pracovní skupině, z řad zastupitelů, kteří se budou podílet na zpracovávání 

strategického plánu obce Slezské Pavlovice  
 

 
 



 
14) Diskuze 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 
 
Dotaz občana: Jak to vypadá s přístřešky u hlavních vchodů u BD 91-95?  
Odpověď: V tuto chvíli obec neplánuje nad vchody instalovat přístřešky, obec má jiné priority, např. 
oprava elektrických rozvodů na chodbách.  
 
Dotaz občana na starostku: Proč do zápisu nezapisujete vše, co se řeší na veřejné schůzi? Do zápisu 
zapisujete jen to, co se Vám líbí. Proč jste nedala do zápisu ty plasty, o kterých jsem Vám říkal 
minule?  
Odpověď starostky: Do zápisu se samozřejmě snažíme dávat vše, co na poradě probíhá, avšak 
nezapisuje se vše doslovně. Může se stát, že v rámci diskuze tato záležitost sepsána nebyla. 
Můžeme pořizovat audiozáznamy, abychom příště na nic nezapomněli. Pozn. občana: Tak ať vám 
dělá zápis místostarostka, když to nestíháte.  
 
Dotaz občana: Proč jste zlikvidovali ty obrubníky, mohli jste je využít třeba na tu cestu u kostela. 
Odpověď: Obrubníky a staré cihly byly ze sběrného místa odklizeny z důvodu celkového úklidu 
tohoto prostoru. Obrubníky a cihly již žádná z firem, se kterými obec spolupracuje, nevyužije. 
 
Pozn. občana: Už zase se tam propadá kostka chodníku u BD. 
Odpověď: Děkuji za poznámku. Podíváme se na to. 
 
Dotaz občana: Co tam ta díra u hřiště. To byla nějaká studna? Možná, že tam je voda.  
Odpověď: Myslíte k napájení studánky? Problém s vodou stále přetrvává. Díru u hřiště můžeme 
ověřit a případné další možnosti k napájení studánky.  
 
 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 1. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Slezské Pavlovice. Schůze byla ukončena v 17.45hod. 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
Ověřovatelé zápisu:    Emília Kopalová   …................................................ 
 
     Růžena Štablová   …................................................ 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 11.06.2020    
 
 

 Bc. Lenka Drozdová 
                       starostka obce 


