
 

 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: 28.07.2020 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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Rozpočtové opatření č.1, č.2, č.3 

4. Závěrečný účet DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, vč. příloh 

5. Závěrečný účet MRK 

6. Střednědobý plán rozvoje na Osoblažsku 2019 – 2020 – nové opatření 

7. Strategický plán sociálního začleňování Osoblažska 2020 - 2023 

8. Záměr pronájmu nebytových prostor – Český Svaz Žen 

9. Aktualizace vyhlášek obce Slezské Pavlovice – OZV o místním poplatku ze psů 

10. OZV o místním poplatku za veřejné prostory  

11. OZV o místním poplatku za odpady  

12. Výroční zpráva Osoblažského cechu 2019 

13. Organizační záležitosti z obce 

14. 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. 
 

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


1/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený program 
dnešního jednání. 
 
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 Věra Rejdová a pan Tomáš Kotásek.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
2/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Věru Rejdovou a 
pana Tomáše Kotáska. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Rozpočtové opatření č.1, č.2, č.3 

3/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, 
schválenou změnu rozpisu č. 2/2020 a schválenou změnu rozpisu č. 3/2020. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Závěrečný účet DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, vč. příloh 

4/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí: 
 
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2019 
včetně příloh.  
 
Zápisy z jednání revizní, účetní a inventarizační komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – 
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2019.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Závěrečný účet MRK 

5/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet mikroregionu 
Krnovsko za rok 2019 vč. příloh. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Střednědobý plán rozvoje na Osoblažsku 2019 – 2020 

6/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje změnu „Střednědobého plánu rozvoje 
na Osoblažsku 2019 – 2020“ zařazení nového opatření: Priorita B, opatření 2.6 Zajištění výstavby 
komunitního centra v Dívčím Hradě „Centrum Hrad“. 



 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7) Strategický plán sociálního začleňování Osoblažska 2020 - 2023 

7/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Strategický plán sociálního začleňování 
Osoblažska 2020 – 2023.   
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8) Záměr pronájmu nebytových prostor – Český Svaz Žen 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti, kterou předložilo sdružení ČSŽ na pronájem 
nebytových prostor CYKLOKLUBU  v prostorách kulturního domu v druhém nadzemním podlaží. 
Účelem pronájmu je pořádání kulturních a společenských akcí pro místní obyvatele a turisty.  
 
8/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje organizaci Český Svaz Žen pronájem 
nebytových prostor CYKLOKLUBU v prostorách kulturního domu na adrese Slezské Pavlovice 49, 
793 99 za účelem pořádání kulturních a společenských akcí.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0   
Usnesení bylo přijato. 
 
9) Aktualizace obecně závazných vyhlášek obce Slezské Pavlovice, OZV o místním poplatku ze psů 

 
Starostka informovala zastupitele a občany o nutnosti aktualizace OZV o místním poplatku ze psů, o 
místním poplatku za veřejné prostory, o místním poplatku za odpady. Informovala občany, že změna 
nastává pro občany především ve vyhlášce o místním poplatku za odpady, kde z důvodu navyšování 
cen za svoz odpadu bude poplatek od příštího roku 2021 navýšen z původních 460 Kč. na 500 Kč.  
 
9/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Slezské Pavlovice č. 1/2020 o místním poplatku ze psů.  
 

Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
10) OZV o místním poplatku za veřejné prostory  

10/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Slezské Pavlovice č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

 



11) OZV o místním poplatku za odpady  

11/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Slezské Pavlovice č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
12) Výroční zpráva Osoblažského cechu 2019 

Starostka informovala zastupitele a občany o nové výroční zprávě Osoblažského cechu. Občané mají 
možnosti do výroční zprávy nahlédnou na obci, popř. webových stránkách obce.  
 
12/2 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí výroční zprávu Osoblažského 
cechu za rok 2019.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
13) Organizační záležitosti obce 

 
V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
 

- záměru obce o opravu schodů u hřbitova, jsou osloveny 3 firmy a nyní čekáme na zpracování 
cenové nabídky 

- o získané dotaci na výsadbu zeleně, kterou obec získala v rámci programu péče o krajinu 
v roce 2020 – Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. 
Cílem projektu je výsadba 39 stromů, které budou tvořit alej stromů od účelové komunikace 
od hřiště, podél účelové komunikace zezadu obecního úřadu až ke kostelu.  

 
14) Diskuze 
 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 
 
Dotaz občana: Předsedkyně ČSŽ se zeptala, kdy dojde k podpisu smlouvy na pronájem nebytových 
prostor. 
Odpověď: Smlouva bude připravena během týdne a podepsána v pátek 31.7.2020. 
 
Dotaz občana na starostku: Proč pan Haladěj opět sváží hnůj k útulku, když už slíbil, že tam hnůj 
svážet nebude. Opět to tady smrdí.  
Odpověď starostky: Zastupitel p. Kotásek se již informoval a sdělil, že s p.Haladějem mluvil a že je to 
jen dočasné, pote hnůj vyveze. Pokud tak neučiní, vyzve obec pana Haladěje písemně, aby hnůj 
odklidil  a dále tam již nic nevozil, jak bylo ústně domluveno v minulém roce.  
 
Upozornění občana: U obchodu paní Konvičkové je odlepena stříška u bočnic schodů, viklá se.  
Odpověď: Děkujeme za upozornění, zkontrolujeme a opravíme.  
 
 
 



Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 2. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Slezské Pavlovice. Schůze byla ukončena v 17.15hod. 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
Ověřovatelé zápisu:    Věra Rejdová     …................................................ 
 
     Tomáš Kotásek   …................................................ 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 06.08.2020    
 
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


