
 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  2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 27.04.2018 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 4
Omluven: 1

Počet občanů: 
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

3. Rozpočtové opatření č. 1

4. Strategický plán sociálního začleňování

5. Žádost o dotaci Osoblažský cech, z.ú.

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. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Dále představila program veřejného zasedání.

1/2 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený 
program dnešního jednání.

Výsledek hlasování:  Pro : 4 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 byla navržena paní Věra Rejdová a paní Miroslava 
Rygelová. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/2 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu paní Věru Rejdovou a
paní Miroslavu Rygelovou. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

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


Výsledek hlasování:  Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

3)   Rozpočtové opatření č.1

3/2-2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č.1 viz. příloha č.
1, která je součástí zápisu. 

Výsledek hlasování:  Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

4)   Strategický plán sociálních služeb

Starostka  informovala zastupitele a občany o revizi Strategického plánu sociálních služeb, a to 
v doplnění plánovaných projektů ze strany neziskových organizací a obce Dívčí Hrad za účelem 
čerpání již schválené alokace. 

4/2-2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice po projednání schvaluje "Strategický plán 
sociálního začleňování Osoblažsko 2015-2018 - První revize - duben 2018“.
 
Výsledek hlasování:  Pro:  4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

5) Žádost o dotaci Osoblažský cech, z.ú.

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala společnost 
Osoblažský cech, z.ú., IČ. 01937324, se sídlem Hlinka č.p. 25, 793 99 Osoblaha dne 5.3.2018 na 
obecní úřad.  Osoblažský cech, z.ú. žádá o dotaci ve výši 30 000,- Kč. 

5/2 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro 
Osoblažský cech, z.ú., IČ. 01937324, se sídlem Hlinka č.p. 25, 793 99 Osoblaha ve výši 30 000,- 
Kč. Schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 1 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.

6)   Organizační záležitosti obce

V rámci organizačních záležitostí obce a obecního úřadu byl program doplněn o tyto body: 

• O připravované návštěvě prezidenta ČR v naší obci, která se uskuteční 17.5.2018.
• O instalaci nové herní soustavy pro děti, kterou přijedou instalovat v týdnu od 7.5.2018.
• O zahájení výstavby nových chodníků u bytového domu č.p. 91-95, vč. vjezdu u obchodu 

paní Konvičkové, nové zídky a schodů.
• O probíhajících úpravách čel propustktů podél centrální komunikace. Starostka na to 

navázala a dále sdělila, že stejných způsobem budou opraveny boční stěny u studánky, 
které byly narušeny po pádu stromu. Upozornila také na to, že se budou dodělávat také 
žlaby u paní Mecové. 



7)   Diskuze

Diskuze volně navázala na organizační záležitosti obce. Do diskuze se zapojil pan Šimáček, který se 
dotazoval, proč nebyla pročištěna příkopa u Kroutílků, když už se čistila. Starostka na to sdělila, že 
kanál pokračuje na soukromém pozemku a zaměstnanci nemohli vstoupit na cizí pozemek, 
obvzláště, když je ohraničen plotem a zamknutou bránou. Pan Šimáček na to odpověděl, že existují
telefony, abychom se domuvili. Starostka poděkovala za dotaz a návrh řešení. 

Další dotaz byl vznesen panem Šimáčekem, který se dotazoval na vyhlášku Krnova, která byla 
zveřejněna na elektronické úřední desce. Starostka nedokázala přesně zodpovědět dotaz, protože 
si nebyla jistá, kterou vyhlášku pan Šimáček myslí. 

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

Věra Rejdová  …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 04.05.2018

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


