OBEC SLEZSKÉ PAVLOVICE
Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha, IČ: 00576093
www.slezskepavlovice.cz, email: obec@slezskepavlovice.cz, tel. 554625670, ID: waibyqs

Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE
Termín konání:

08.06.2017 v 17.00 hod.

Místo konání:

Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 4
Omluven: Eduard Müller
Počet občanů: 10
(viz. prezenční listina)
Program zasedání:
1. Zahájení a seznámení s programem
2. Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka
3. Závěrečný účet DSO Osoblažsko
4. Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko
5. Závěrečný účet obce Slezské Pavlovice vč. příloh a účetní závěrky
6. Záměr pronájmu pozemku p.č. 72
7. Záměr pronájmu pozemku p.č. 26
8. Péťa potřebuje pomoc - projekt - žádost o dotaci
9. Linka bezpečí - žádost o dotaci
10. Mobilní hospic Strom života – žádost o dotaci
11. Žádost ČSŽ o proplacení tričet pro taneční skupinu Westay baby
12. Zrušení dotace na opravu místní komunikace
13. Žádost o sociální byt a žádost o směnu sociálního bytu
14. Organizační záležitosti obce a obecního úřadu
•

Další průběh reklamace bytovky

•

Velko formátové fotografie a videa z výšky

•

Hry bez hranic

•

Párty stan pro obec

•

Přípravy pro územní plán obce

•

Posílení elektriky u KD

•

Vybudování nových přejezdů

•

Kuchyňské jádro v obecním bytě

15. Různé (Pozvánka na připravované akce)
16.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.
1/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený
program dnešního jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro : 4

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 Věra Rejdová.
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová.
2/2 – 2017 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kotáska a
paní Věru Rejdovou, zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Závěrečný účet DSO Osoblažsko
Starostka představila závěrečný účet DSO Osoblažska vč. příloh. Zastupitelstvo vzalo na vědomí toto
usnesení:
3a/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí:
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2016
včetně příloh.
Pro:

4

proti: 0

zdržel se:

0

3b/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí:
Zápisy z jednání revizní, účetní a inventarizační komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion –
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2016.
Pro:

4

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení bylo přijato.
4) Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko
Starostka představila závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko vč. příloh.

4/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu
Krnovsko, včetně příloh, který byl zveřejněn na úřední desce od 27.4.2017 do 15.5.2017.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Závěrečný účet obce Slezské Pavlovice vč. příloh a účetní závěrky
Starostka představila závěrečný účet obce Slezské Pavlovice vč. příloha a účetní závěrku.
5a/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice vyjadřuje souhlas se závěrečným účtem a
celoročním hospodařením obce Slezské Pavlovice za rok 2016 bez výhrad, včetně příloh, který byl
zveřejněn na úřední desce od 4.5.2017 do 20.5.2016.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

5b/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Záměr pronájmu pozemku p.č. 72
Starostka představila zastupitelům a občanům záměr pronájmu pozemku p.č. 72 v k.ú. Slezské
Pavlovice o celkové výměře 1 191 m 2. Žádost byla podána panem Vojtěchem Lalinským dne
12.4.2017 na obecní úřad. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 18.4.2017 do
3.5.2017.
6/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 72 v
k.ú. Slezské Pavlovice o celkové výměře 1 191 m 2. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce
od 18.4.2017 do 3.5.2017.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Záměr pronájmu pozemku p.č. 26
Starostka představila zastupitelům a občanům záměr pronájmu pozemku p.č. 26 v k.ú. Slezské
Pavlovice o celkové výměře 5 543 m2. Žádost byla podána panem Přemyslem Drozdem dne
20.4.2017 na obecní úřad. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 20.4.2017 do
5.5.2017.
7/2 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 26 v
k.ú. Slezské Pavlovice o celkové výměře5 543 m 2. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce
od 20.4.2017 do 5.5.2017.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Péťa potřebuje pomoc - projekt - žádost o dotaci
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti placené inzerce, kterou podalo IV –
Nakladatelství, s.r.o. , se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 na projekt publikace „Péťa
potřebuje pomoc!“. Nakladatelství nabízí placenou inzerci naší obce v uvedené publikaci dle
ceníku, který je součástí žádosti.
8/2 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne finance z rozpočtu obce pro
placenou inzerci obce v publikaci „Péťa potřebuje pomoc!“pro IV – Nakladatelství, s.r.o. , se
sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha .
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Linka bezpečí - žádost o dotaci
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 2 000,- Kč, kterou podala
nezisková organizace Linka bezpečí, z.ú. , se sídlem Ústavní 95, 181 02, Praha 8.
9/2 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne dotaci z rozpočtu obce ve výši 2
000,- Kč. pro organizaci Linku bezpečí, z.ú., se sídlem Ústavní 95, 181 02, Praha 8.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Mobilní hospic Strom života – žádost o dotaci
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podal spolek Mobilní hospic Strom života, se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín. Spolek žádá libovolnou čásku na
provoz hospice.
10/2 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne dotaci z rozpočtu obce spolku
Mobilní hospic – Strom života, se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

11. Žádost ČSŽ o proplacení tričet pro taneční skupinu Westay baby
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti ČSŽ podané dne 30.3.2017 na OÚ, kde žádají
obec o zakoupení sportovních triček pro taneční skupinu Westay baby, která bude reprezentovat
naši obec při různých příležitostech (např. na Gastrofestivalu 2017 v Osoblaze). Zastupitelstvo
žádost přijalo a souhlasí s tím, aby předsedkyně ČSŽ trička zakoupila a obec po předložení faktury
trička proplatila.
11/2 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice souhlasí se zakoupením sportovních triček pro
taneční skupinu Westay baby.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

12. Zrušení dotace na opravu místní komunikace
Starostka informovala občany o rozhodnutí zastupitelstva obce o zrušení dotace, kterou jsme
získali z MMR na opravu místní komunikace severní. Zastupitelstvo po důkladném zvážení
finančních možností obce se usneslo dotaci nepříjmout a ušetřené finance raději investovat do
dalších menších projetků, které jsou letos ještě naplánovány (například přejezdy, oprava toalet na
OÚ, aj.)
12/2 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice souhlasí s nepřijetím dotace z MMR v rámci
výzvy „Podpora rozvoje regionů“, identifikační číslo 117D815005457, na opravu místní
komunikace v obci Slezské Pavlovice.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Žádost o sociální byt, směna bytu č. 3 za byt č. 2
Starostka informovala zastupitele a občany o dvou žádostech na sociální byty. První žádost podala
sl. Sandra Kališová dne 5.5.2017 a druhou paní Kacanosová Pinelopa. Sandra Kališová v současné
době žije v bytě s paní Kacanosovou. Vzhledem ke skutečnostem, že sl. Kališová nesplňuje
podmínky pro přidělení soc. bytu, se zastupitelstvo rozhodlo jí byt nepřidělit. Další žádost paní
Kacanosové o směnu soc. bytu (byt č. 3, vel. garosoniéra za byt č. 2, vel. 1+1) rozhodlo
zastupitelstvo ve prospěch žádatele.
13a/2 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice souhlasí s nepřidělením byty sl. Sandře ….
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

13b/2 – 2017 Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou sociálního bytu č. 3 za byt č. 2.
Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

14. Organizační záležitosti obce
V rámci organizačních záležitostech obce informovala starostka zastupitele a občany takto:
•

•

•

•
•

průběh reklamace bytovky s č.p. 91-95 (zde starostka informovala občany o probíhající
reklamaci střechy, v rámci které bude fa. Vendulka Caisbergerová opravovat odvětrávání
střechy, dále opravu komínu a kotelny).
o pořízení velkoformátových fotografií a videozáznamu z dronu firmou Video-foto pana
Sýkory Aleše. Tyto materiály se stanou propagačním materiálem obce, nejen při příležitosti
výročí obce 750. let, ale také jako propagační předměty obce obecně.
o připravovaných hrách s názvem „Hry bez hranic“, kterách se zúčastní 14 obcí z
Mikroregionu Krnovska. Starostka konstatovala, že naše obec se akce nezúčastní z důvodu
nedostatku zájemců pro vytvoření týmu.
o zakoupení nového obecního párty stanu
o připravovaném územním plánu (zde starostka informovala občany, že proběhlo oslovení 3
firem. Dvě již své cenové nabídky zaslaly a třetí z kapacitních důvodů nabídku obce odmítla.
V nejbližší době se sejde zastupitelstvo obce a vybere 1 firmu, která ÚP bude zpracovávat.

•

•

o posílení elektrické energie v prostorách kulturního domu, kde budou nainstalovány
externí zásuvky. Konstatovala, že je to z důvodu větších akcí, které se zde pořádají a u
kterých je nutno zajistit energii a omezit tak výpadky jističů při organizaci akce.
o další opravě kuchyňského jádra v bytě, která bude započata v průběhu září.

15. Různé
Zde starostka pozvala občany a zastupitele na nejbližší akce, které se budou v obci pořádat, jako
např. Pravidelné páteční setkání v rámci komunitního centra, na připravované oslavy obce 750. let,
a pozvala občany na tradiční Velký pavlovický den.
16. Diskuze
V rámci diskuze dala starostka prostor občanům k jejich připomínkám a námětům.
• Jako první do diskuze vstoupil pan Šimáček, který měl námitku k vedení zápisu zapisovatele.
Poukázal na nedostatečný zápis z vedených diskuzí.
Staroska na to reagovala, že do zápisu nejde vždy poznačit veškeré detaily z diskuze, pouze
v případě, že by byl průběh celé schůze nahrván a dělal se doslovný přepis.
• Další připomínka pana Šimáčka směřovala ke žlabům, které se dělaly současně s opravou
komunikace centrální. Zde pan Šimáček poukázal na nedostatečný spád žlabů a na
nedokončené žlaby u domu paní Sopčákové. Dále se dotazoval, proč nebyly současně
udělány přejezdy s cestou centrální a se žlaby.
Starostka konstatovala, že tento dotaz byl již několikrát zodpovězen na předchozích
veřejných schůzích. Žlaby ani přejezdy nebyly součástí dotace na opravu cesty centrální.
Obec využila nabídky firmy SOK na opravu příkopů a to vsazením nových žlabů. Nabídka
byla výhodná a proto ji obec využila. Starostka dále konstatovala, že všechny žlaby jsou
vyspádované a po opravě přejezdů a napojení přejezdů na žlaby bude voda lépe odtékat.
Dále znovu starostka vysvětlila, že nové přejezdy byly odloženy nejen z důvodu blížící se
zimy, ale především proto, že obec podávala nový projekt na opravu panelové cesty, jejíž
součástí byly také naplánované opravy přejezdů. Do dubna letošního roku jsme čekali na
rozhodnutí z MMR, kde nám sice dotaci schválili, ale jak již bylo řečeno, obec dotaci
nevyužije z finančních důvodů a přejezdy budou opraveny z rozpočtu obce.
• Dotaz paní Sopčákové se týkal cesty, která vede k jejímu domu, zda se tedy bude nebo
nebude opravovat.
Vzhledem k tomu, že jsme dotaci na opravu cesty severní zrušili, nebude se v tuto chvíli
opravovat ani část cesty vedoucí k domu paní Sopčákové. Starostka navrhla zastupitelům,
že bychom si nechali udělat cenovou nabídku na opravu tohoto kousku cesty, která je v
současné době v havarijním stavu a podle toho se dále rozhodli, zda kousek této cesty
opravit z rozpočtu obce, či počkat na možnou výzvu z MSK na opravu komunikace, jako
tomu bylo u cesty východní.
• Další dotaz byl pana Šimáčka: „Proč nebyly odvezeny betonové sloupky u plotu u OÚ a proč
nesundáme staré ampliony ze sloupů, když již máme nový rozhlas.
Starostka odpověděla, že sloupky, které bylo možné ručně odkopat byly odvezeny a ty které
nejdou ručně odkopat, budou sundány traktorem. Je to věc dohody, již byl požádán
místostarosta, který má traktor k dispozici, zda by to udělal. Staré ampliony ze sloupů jsou v
plánu sundat, ale je nutno domluvit firmu, či technické služby z Osoblahy, které by ampliony
demontovali. Dále je nutné zjistit cenu demontáže. V současné době demontáž není v plánu,
ale určitě s ní do budoucna počítáme.
• Paní Demlová žádala o opravu jističe na chodbě ve vchodu č. 94, který se stále vyhazuje.
Starostka zajistí elektrikáře.
• Pan Šimáček se dále dotazoval, proč není posekaná tráva ve vodárně.

•

Starostka odpověděla, že v současné době bylo nutné sekat trávu přímo v obci a blízkém
okolí, ale v nejbližší době se zaměstnanci přesunou také do vodárny. Samozřejmě víme o
přerostlé trávě ve vodárně.
Paní Lucie Mullerová požádala o posekání trávy v areálu KD před akcí Velkého pavlovického
dne.
Staroska paní Mullerové sdělila, že je to již zítra na programu a tráva bude do akce
posekaná.

Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 2. veřejném zasedání
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 17.50 hod.

Zapisovatelka:

Lenka Drozdová

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

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Kotásek

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

Věra Rejdová

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

Ve Slezských Pavlovicích 15.06.2017
Bc. Lenka Drozdová
starostka obce

