
 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 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 
USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Termín konání: 04. 05. 2016 v 15.00 hod.

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 
zastupitelů: 5
občanů: 14
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

3. Stavy bankovních účtů a pokladny k 30.4.2016

4. Roční závěrka obce Slezské Pavlovice 2015

5. Přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce Slezské Pavlovice 2015

6. Rozpočtová úprava č. 1 

7. Dotace na cesty MMR

8. Dotace na cesty MSK

9.  Návrh smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

10. Členové komise výběrového řízení

11. Dotační tituly – schválení návrhu smlouvy o dotace

12. Smlouva JD ROZHLASY 

13. Žádost o odkoupení pozemku č.p. 245

14.  Záměr směny pozemků p.č. 178, 179, 180,  které jsou ve vlastnictví žadatele, za směnu 
části obecního pozemku p.č. 511,

15.  Jednací řád kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce Slezské Pavlovice

16. Žádosti na byty 

17. Podmínky na kácení dřevin v obci Slezské Pavlovice

18. Organizační záležitosti obce a obecního úřadu 

19. Diskuze

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


1) Záhájení a seznámení s programem
Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová a uvítala všechny přítomné. 
Konstatovala, že je  že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Dále představila program veřejného zasedání.

1/3 – 2016 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 ověřovatele zápisu dnešního zasedání byl navržen pan Tomáš Kotásek a paní Věra Rejdová. 
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/3 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kotáska a
paní Věru Rejdovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

3)Stav pokladny a  bankovních účtů obce Slezské Pavlovice k 30.4.2016
Starostka přednesla na veřejném zasedání stav pokladny a bankovních účtů obce Slezské Pavlovice 
k 30.4.2016.

Stav pokladny k 30.4.2016 66,015,-
Česká spořitelna – běžný účet: 739 150, 49,-
Česká spořitelna – úvěrový účet: zbývá doplatit 

– v rámci úvěru na soc.byty 3 381 833,-
– v rámci úvěru za obec  121 477,06,-

ČNB 170 573,38,-

3/3 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice bere na vědomí stav pokladny a bankovních účtů 
obce Slezské Pavlovice. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

4) Roční závěrka obce Slezské Pavlovice 2015
4/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

5) Přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice 2015 a závěrečný účet obce za rok 2015
5/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje přezkoumání hospodaření obce za rok
2015 s výhradou a závěrečný účet obce za rok 2015, které byly zveřejněny od 4.4.2016 do 
24.4.2016.



Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

6) Rozpočtová úprava č. 1 
6/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 
(viz. příloha č. 1), která je součástí zápisu. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

7) Dotace na cesty MMR

Starostka všem zastupitelům a občanům zopakovala záměr opravy místní centrální komunikace a  
sdělila skutečnost přijetí dotace z MMR na její opravu. Dotace byla schválena ve výši 851 640,- Kč. 
Spoluúčast obce je 50%.

7/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje přijetí dotace z MMR na akci Oprava 
místní komunikace ve výši 851 640,- Kč a pověřuje starostku obce k administrci projektu a 
podpisu smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

8) Dotace na cesty MSK

Starostka všem zastupitelům a občanům zopakovala záměr opravy místní východní komunikace a  
sdělila skutečnost přijetí dotace z MSK na její opravu. Dotace byla schválena ve výši 150 900,- Kč. 
Spoluúčast obce je 60%.

8/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje přijetí dotace z MSK na realizaci 
projektu „Rekonstrukce MK Východní – Slezské Pavlovice“ ve výši 150 900,-Kč.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

9) Návrh smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK

Starostka všem zastupitelům a občanům představila návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z 
MSK. 

9/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice tímto schvaluje předložený návrh smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MSK a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

10) Členové komise výběrového řízení

Starostka všem zastupitelům a občanům sdělila potřebnost sestavení členské komise na výběrové 
řízení stavební firmy na opravu dvou akcí, a to „Opravu místní centrální komunikace“ a na 
rekonstrukci MK Východní – Slezské Pavlovice“. Zastupitelstvo se na své dřívější poradě dohodlo, že 
členové komise budou zástupci zastupitelstva obce. 

10/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje členy výběrové komise na akci 
„Oprava místní komunikace „ dotované z MMR a na akci „Rekonstrukce MK Východní – Slezské 
Pavlovice“, dotované z MSK, a to paní Lenku Drozdovou, Věru Rejdovou, Miroslavu Rygelovou a 
pana Tomáše Kotáska a Eduarda Mülera. 



Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

11) Dotační tituly – schválení návrhu smlouvy o dotace
Starostka přednesla zastupitelům a občanům spolky a sdružení, kterým byly na minulém veřejném 
zasedání dne 12.3.2016 schváleny účelové dotace z rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že v usnesení
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce nebyl schválen návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace, je nutno toto skutečnost doplnit a schválit na schůzi dnešní. 

11/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice tímto schvaluje předložený návrh smlouvy o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem smlouvy pro sdružení: 
TJ SOKOL Slezské Pavlovice, Osoblažský Cech, z.ú., sdružení JINAK,o.p.s., DUHA – sdružení dětí a 
mládeže. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

12. Smlouva JD ROZHLASY

Zastupitelstvo obce se na své schůzce zastupitelů dne 23.3.2016 bod č. 5 dohodli na potřebnosti 
nového bezdrátového rozhlasu. Oslovily se celkem tři firmy, které zaslaly cenovou nabídku pro 
instalaci bezdrátového rozhlasu. Mezi oslovenými firmami byla: Firma Bártek rozhlasy, fa. MKhlas a 
fa. JD Rozhlasy.  Všechny oslovené firmy poslaly cenové nabídky a zastupitelstvo obce se dohodlo 
na vítězné firmě a to JD Rozhlasy, která nabízela kvalitní a cenově dostupné služby. 

12/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice tímto schvaluje předložený návrh smlouvy o 
dílo pod č. j. 008/2016 firmou JD ROZHLASY o zapojení bezdrátového rozhlasu v obci Slezské 
Pavlovice v celkové výši 126 929,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

13. Žádost o odkoupení pozemku č.p. 245

Dne 21.3.2016 byla na obecní úřad Slezské Pavlovice podána žádost paní Kamily Uvírové na 
odkoupení obecního pozemku p.č. 245 o celkové výměře 784 m2. Záměr prodej pozemku p.č. 245 
m2 byl vyvěšen na úřední desce obce od 11.4.2016 do 26.4.2016. Zastupitelstvo obce nevidí žádný 
problém v prodeji tohoto pozemku, neboť ho žadatelka má v současné době v pronájmu a o 
pozemek se řádně stará. 

13/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 245 o 
celkové výměře 784 m2 paní Kamile Uvírové.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

14. Záměr směny pozemků   p.č. 178, 179, 180,    které jsou ve vlastnictví žadatele, za směnu části 
obecního pozemku p.č. 511

Dne 8.2.2016 byla na obecní úřad podána žádost pana Löwenthala na směnu pozemků p.č. 178, 
179, 180, které jsou ve vlastnictví žadatele, za směnu části pozemku p.č. 511, který je ve vlastnictví 
obce Slezské Pavlovice. Záměr směny pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 9.3.2016 do 
24.3.2016. 

14/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr směny pozemků p.č. 178, 179,



180, které jsou ve vlastnictví pana Lowenthala, za směnu části pozemku p.č. 511, který je ve 
vlastnictví obce Slezské Pavlovice.

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

15) Jednací řád obce Slezské Pavlovice

Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice se ve smyslu § 117 , zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) na ustavující schůzi dne 10.2.2016  usneslo na zřízení kontrolního a finančního výboru obce 
Slezské Pavlovice. Starostka představila členům zastupitelstva obce na schůzi zastupitelů dne  
23.3.2016 bod č. 2 nový jednací řád kontrolního a finančního výboru a zastupitelé tuto skutečnost 
vzali na vědomí.

15/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje nový Jednací řád kontrolního a 
finančního výboru zastupitelstva obce Slezské Pavlovice. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

16. Žádosti na byty

V rámci sociálních bytů jsou k dispozici dva byty. Na tyto byty byly podány 4 žádosti. Paní 
Nemetovou Jolanou, Kališovou Sandrou, Kořínkem Daliborem a panem Šostkem. Zastupitelé vybrali
mezi žádostmi jednoho vhodného kandidáta na sociální byt.

16/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje sociální byt panu Šostkovi. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

17. Podmínky na kácení dřevin v obci Slezské Pavlovice
Problematika kácení stromů rostoucích mimo les je upravena v § 8 a § 9 zákona ČNR č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny,  ve znění  pozdějších předpisů.  Podrobnosti  jsou uvedeny v § 8
vyhlášky MŽP č- 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelé se dohodli
na základních pravidlech pro kácení stromů, případě keřů. 

17/3  –  2016  Zastupitelstvo  obce  Slezské  Pavlovice  schvaluje  Podmínky  pro  kácení  stromů
rostoucích mimo les. 

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

18. Organizační záležitosti obce a obecního úřadu 

• TJ Slezské Pavlovice – oprava kabin

• pomoc hospodaření s penězi  se soc.bytů 

• akce (vaječina, výlet Švédský sloup)

TJ TJ Slezské Pavlovice – oprava kabin

Zastupitelé se na své schůzi dohodli na opravě kabin. Je nutné opravit sprchy, toalety a nově 
nainstalovat umyvadlo tak, aby bylo dostupné také pro návštěvníky fotbalu. Zastupitelé se v sobotu
14.5.2016 sejdou se členy výboru TJ Slezské Pavlovice, aby opravu kabin zkonzultovali. 


