
 
 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 

 
Termín konání: 10. 06. 2019 v 17.00 hod.  

Místo konání:   Kulturní dům č.p. 49, 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. Rozpočet obce Slezské Pavlovice 

4. Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrky pro rok 2018 a přezkoumání 

hospodaření obce Slezské Pavlovice za rok 2018 

5. Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

6. Jednací řád obce Slezské Pavlovice 

7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 174/3 

8. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 179 

9. Žádost o dotaci ČSŽ 

10. Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice 

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

12. Žádost o dotaci Domov pro seniory 

13. Žádost o navýšení členského příspěvku obce do rozpočtu MRK Krnovsko 2019 

14. Žádost o dotaci Linka bezpečí, z.s. 

15. Žádost o dotaci Záchranná stanice Bartošovice 

16. Žádost o dotaci Charita Jeseník 

17. Žádost o dotaci Benjamín, příspěvková organizace 

18. Žádost o bezúročnou půjčku Osoblažské odpady, s.r.o. 

19. Roční poplatek za zpracování tříděného odpadu pro spol. Osoblažské odpady s.r.o. 

20. Žádost o umístění dřevěného kříže na p. č. 404 

21. Organizační záležitosti z obce 

a) Záměr obce odkoupení bytového domu č. p.113 

b) Záměr obce odkoupení domků č. p. 105, 106 

c) Zhodnocení pramene podzemní vody do požární nádrže - Hydro-geo 

d) Vodné 

e) Ceník zařízení k propůjčení 

f) Průběh reklamace BD 91-95 

g) Nové stoupačky v BD 91-95 

22. Diskuze 

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


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, který byl doplněn o bod č. 20 
– Žádost o umístění dřevěného kříže na p.č. 404. 
 
1/3 – 2019 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 byla navržena paní Růžena Štablová a paní Emília 
Kopalová. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová.  
 
2/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu paní Růženu 
Štablovou a paní Emílii Kopalovou. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
3) Rozpočet obce Slezské Pavlovice 

 
3/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočet obce Slezské Pavlovice na 
rok 2019 ve výši: výdaje 6 700 000,- a příjmy 6 700 000,-. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce 
od 16.05.2019 do 31.05.2019. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
4) Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní závěrky pro rok 2018 a přezkoumání hospodaření 

obce Slezské Pavlovice za rok 2018 

Starostka představila závěrečný účet obce Slezské Pavlovice za rok 2018 vč. příloh a účetní závěrku 
za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice za rok 2018. 
 

4a/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice vyjadřuje souhlas se závěrečným účtem a 
celoročním hospodařením obce Slezské Pavlovice za rok 2018 bez výhrad, včetně příloh, který byl 
zveřejněn na úřední desce od 08.04.2019 do 30.06.2019 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
4b/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 



 
5) Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření 

Starostka přednesla zastupitelům návrh o pověření starostky obce provádět rozpočtová opatření a 

to: Příjmy bez omezení, výdaje z dotací bez omezení, havárie, penále, pokuty bez omezení. Ostatní 

výdaje obce maximálně do 200 000,- Kč. s tím, že zastupitelé budou o schválených rozpočtových 

opatření informování na nejbližším Zasedání zastupitelstva obce. Ostatní výdaje budou vždy 

předem projednány se zastupitelstvem obce.  

 

5/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice zplnomocňuje starostku obce k provádění  
rozpočtových opatření v příjmech bez omezení, výdaje z dotací bez omezení, havárie, penále, 
pokuty bez omezení. Ostatní výdaje obce maximálně do 200 000,- Kč. s tím, že zastupitelé budou 
o schválených rozpočtových opatření informování na nejbližším Zasedání zastupitelstva obce a 
také budou ostatní výdaje vždy předem projednány se zastupitelstvem obce.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 3  Proti: 2  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
6) Jednací řád obce Slezské Pavlovice 
Starostka představila nový aktualizovaný jednací řád Zastupitelstva obce Slezské Pavlovice, vč. 
jednacího řádu kontrolního a finančního výboru.  
 
6/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce 
Slezské Pavlovice a výborů Zastupitelstva obce.   
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
7) Záměr prodeje části pozemku p.č. 174/3 

Starostka informovala zastupitele a občany o záměru prodeje části pozemku, dle nového 

geometrického plánu, p.č. 174/3 o výměře 205 m2, který byl zveřejněn na úřední desce obce od 

15.05.2019 do 31.05.2019. Tato část pozemku byla vyměřena z původní parcely pod číslem 171/1.  

 

7/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej části pozemku p.č. 174/3 o 
výměře 205 m2 v katastrálním území Slezské Pavlovice, který byl zveřejněn na úřední desce obce 
od 15.05.2019 do 31.05.2019 a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
8) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 179 

Starostka informovala zastupitele a občany o záměru pronájmu části pozemku o výměře 7x3 m, tj. 

21m2, který byl zveřejněn na úřední desce obce od 23.05.2019 do 07.06.2019. Žadatelka měla 

zájem o pronájem části pozemku nacházejícího se pod balkonem žadatelky, jež vlastní byt v 1. NP. 

Na stejném místě se momentálně nachází uskladněné dřevo jiného vlastníka bytu, žijícího ve 2. NP, 

který si v těchto místech již léta skladuje dřevo. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek, 

který se nachází u bytového domu, jež je v soukromém vlastnictví více uživatelů, rozhodlo 



Zastupitelstvo obce, aby se tato část pozemku nepronajímala pouze 1 osobě a doporučilo 

majitelům bytů, aby se v této záležitosti vzájemně dohodli, jak bude pod balkonem dřevo  

uskladňováno, aby nebylo na obtíž žadatelce. V případě, že bude porušena ústní dohoda mezi 

majiteli bytů, která byla přednesena před Zastupitelstvem obce, bude tento záměr pronájmu 

pozemku znovu projednán. 

 

8/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje pronájem části pozemku o výměře 
7x3 m, tj. 21m2 v katastrálním území Slezské Pavlovice, který byl zveřejněn na úřední desce obce 
od 23.05.2019 do 07.06.2019. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 0  Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
9) Žádost o dotaci ČSŽ  

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala organizace 
Český svaz žen ZO Slezské Pavlovice, IČ.03665691, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, 
150 00 dne 30.11.2018 na obecní úřad. ČSŽ je místní aktivní sdružení, které pořádá mnoho akcí pro 
místní děti, mládež a jejich rodiče. Žádá dotaci ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo obce chce podpořit 
místní sdružení, a tak se rozhodlo o navýšení dotace na 25 000,-Kč.  
 
9/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro 
Český svaz žen ZO Slezské Pavlovice, ve výši 25 000,- Kč. Schvaluje předložený návrh 
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 4   Proti: 1  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
10) Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podalo místní 
sdružení TJ Slezské Pavlovice, z.s., IČ.47656182, se sídlem Slezské Pavlovice 95, 793 99 Osoblaha dne 
30.11.2018 na obecní úřad. TJ Slezské Pavlovice žádá o dotaci ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo 
obce chce podpořit místní sdružení, a tak se rozhodlo o navýšení dotace na 25 000,-Kč. 
 
10/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro TJ 
Slezské Pavlovice, z.s. ve výši 25 000,- Kč. Schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
11) Žádost o dotaci Osoblažský cech, z.ú. 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podal Osoblažský cech, z.ú., 
IČ. 019 37 324, se sídlem Hlinka 25, 793 99 dne 16.5.2019 na obecní úřad. Osoblažský cech, z.ú. žádá 
o dotaci ve výši 20 000,- Kč. 
 
11/3 – 2019 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Osoblažský 
cech, z.ú., IČ. 019 37 324, se sídlem Hlinka 25, 793 99 ve výši 20 000,- Kč. Schvaluje předložený 



návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
12) Žádost o dotaci Domov pro seniory 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslal Domov pro 
seniory v Osoblaze dne 09.05.2019 na obecní úřad. 
 
12/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Domov pro 
seniory Osoblaha, p.o., IČ. 452346663, se sídlem Klášterní 34, 793 99 Osoblaha ve výši 10 000,- Kč. 
Schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
13) Žádost o navýšení členského příspěvku obce do rozpočtu MRK Krnovsko 2019 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti navýšení členského příspěvku obce do 
rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2019 a to na 25,. Kč/obyvatele. Celková částka pro obec 
Slezské Pavlovice činí 5 450,- Kč.  
 
13/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje navýšení členského příspěvku obce do 
rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2019 a to na 25,. Kč/obyvatele, tedy v celkové výši 5 450,- 
Kč.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
14) Žádost o dotaci Linka bezpečí 
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. Zastupitelstvo obce 
se rozhodlo Linku bezpečí nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 
 
14/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce ve výši 2 000,- 
Kč. pro organizaci Linka bezpečí, z.ú., se sídlem Ústavní 95, 181 02, Praha 8. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
15) Žádost o dotaci Záchranná stanice Bartošovice 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 3 000,- Kč., kterou poslala 
Záchranná stanice Bartošovice 22.11.2018 na obecní úřad. Zastupitelstvo obce se rozhodlo 
Záchranou stanici nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 
 
15/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Záchrannou 
stanice Bartošovice, IČ. 47657901, se sídlem Bartošovice 146, 742 54. 
 



Výsledek hlasování:  Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
16) Žádost o dotaci Charita Jeseník 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslala Charita Jeseník dne 
7.3.2019 na obecní úřad. Charita žádá libovolnou částku z rozpočtu obce. Zastupitelstvo obce se 
rozhodlo Charitu Jeseník nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 
 
16/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Charita 
Jeseník, p.o., IČ. 60339241, se sídlem Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
17) Žádost o dotaci Benjamín, Fond ohrožených a handicapovaných dětí 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslalo sdružení Benjamín dne 
7.3.2019 na obecní úřad v rámci Fondu pro opuštěné a handicapované děti na podporu charitativní 
akce, kterou fond pořádá. Zastupitelstvo obce se rozhodlo sdružení nepodpořit, neboť již podporuje 
mnoho místních sdružení a organizací. 
 
17/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Fond 
opuštěných a handicapovaných dětí, se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkov, 742 72, IČ. 27019195.  
 
Výsledek hlasování:  Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
18) Žádost o bezúročnou půjčku Osoblažské odpady, s.r.o. 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti Osoblažských odpadů, s.r.o. o bezúročnou 
půjčku ve výši 50 000,- Kč. z důvodu dofinancování nákladů, spojených s realizací projektu č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005729 s názvem Sběr a využití odpadových materiálů na Osoblažsku.  
Doba splatnosti je stanovena nejdříve do konce roku 2019, nejpozději však do 31.03.2022, což je 
datum udržitelnosti projektu.  
 
18/3 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 50 000,- Kč. 
pro Osoblažské Odpady, s.r.o., se sídlem Na náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ. 04658515 na 
dofinancování nákladů, spojených s realizací projektu č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005729 
s názvem Sběr a využití odpadových materiálů na Osoblažsku.  
  
Výsledek hlasování:  Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
19) Roční poplatek za zpracování tříděného odpadu pro spol. Osoblažské odpady, s.r.o. 
Starostka informovala zastupitele a občany o ročním poplatku za zpracování třízeného odpadu pro 
společnost Osoblažské odpady s.r.o. V tuto chvíli je zapotřebí stanovit způsob a výši spoluúčasti na 
třídění odpadů. Vzhledem k tomu, že obec Slezské Pavlovice je čtvrtinovým majitelem společnosti 
Osoblažské odpady s.r.o. a má možnost třídit své opady prostřednictvím této firmy, proto se bude 
také finančně spolupodílela na nákladech s tím spojených. Dle propočtů, se jedná o 200 
Kč/rok/osobu. Starostka předkládá návrh, který je projednán s ostatními vlastníky společnosti, což 
je Osoblaha, Hlinka a Dívčí hrad a žádá o schválení následujícího usnesení. 



19/3 – 2019 Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek ve výši 200 Kč/rok/osobu za zpracování a 
zpětný odběr tříděného odpadu, pro společnost Osoblažské odpady s.r.o se sídlem Na Náměstí 
106, 793 99, Osoblaha, IČ:04658515. Počet obyvatel, který je směrodatný pro výpočet celkové 
sumy je počet obyvatel k 1.1. příslušného roku, za který je poplatek poskytnut. V letošním roce 
obec poskytne jen poměrnou část tohoto poplatku a to, za období 4-12/2019. Poplatek bude 
vyplacen jednorázově, nebo ve čtvrtletních splátkách, dle možnosti obce. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 
 
20) Žádost o umístění dřevěného kříže na p.č. 404 
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti, kterou na obec podalo sdružení nezávislých 
kandidátů PATRIOTI dne 4.6.2019 o vydání souhlasu k umístění dřevěného kříže na pozemku p.č. 
404. Zde by chtěli postavit dřevěný kříž, který zde dříve stával.  
 
20/3 – 2019 Zastupitelstvo obce schvaluje umístění dřevěného kříže na pozemku p.č. 404 v k.ú. 
Slezské Pavlovice.  
 
Výsledek hlasování:  Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 
 
21) Organizační záležitosti obce 
Po ukončení hlavního programu zasedání, program plynule navázal na organizační záležitosti obce. 
Starostka informovala občany o záměrech, které zastupitelstvo obce plánuje: 

a) Záměr odkoupení bytového domu č. 113, v současné době je tato záležitost v jednání. Na 
odkoupení nemovitosti je možné využít dotační tituly či bezúročnou půjčku. Je nutné však 
promyslet a zajistit projektovou dokumentaci k této rozsáhlé stavební úpravě.  

b) Záměr odkoupení nemovitostí č. p. 105, 106; stejný postup jako u nemovitosti č. p. 113. 
Zjistit možnosti financování, a zajistit projektovou dokumentaci. V současné době ve fázi 
jednání se zastupiteli, majiteli nemovitostí a sledování dotačních titulů. 

c) Zhodnocení pramene podzemní vody do požární nádrže - Hydro-geo – starostka 

informovala občany a zastupitele o zprávě společnosti Hydro-geo, kterou si obec najala 

k posouzení a zhodnocení pramene podzemní vody do požární nádrže. Zpráva obsahovala 

vyjádření, ze kterého je zřejmé, že voda ze studánky neteče z důvodu dlouhodobého sucha. 

Dále zpráva obsahuje 3 možnosti řešení, jak studánku opět obnovit. Zastupitelstvo se na 

schůzce zastupitelů dohodlo využít možnost obnovy stávajícího vrtu, nacházejícího se na 

p.č. 112, k.ú. Slezské Pavlovice, který dosahuje hloubky 20 m od terénu (dle popisu ve 

zprávě zpracované Ing. Lukášem Böhmem ze dne 23.5.2019). Pozemek, kde se vrt nachází 

však není obecní pozemek, je proto nutné oslovit majitelku pozemku a získat souhlas 

k užívání pozemku v této záležitosti. Starostka vyzve majitelku pozemku písemně na adresu 

uvedenou v katastru nemovitostí.  

d) Vodné – zastupitelstvo obce informovala občany o možnosti navýšení vodného. Dle zákona 

č. 274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších 

předpisů, § 8, odst. 1 je nutno realizovat plán financování obnovy vodovodu nejméně na 

dobu 10 let. Tento plán financování má zajistit to, aby nedocházelo ke stárnutí majetku a 

aby jeho jednotlivé části byly včas obnoveny podle dané životnosti. Součástí plánu byl také 

teoretický výpočet vodného tak, aby obec měla dost finančních prostředků na jeho obnovu. 



Zastupitelstvo obce v tuto chvíli vodné zvyšovat nebude, tato informace má pouze 

informativní charakter.  

e) Ceník zařízení k propůjčení – starostka informovala občany o možnosti zapůjčení obecního 

majetku za úplatu. Zastupitelstvo sestavilo ceník pronájmu za zapůjčený inventář, který je 

dostupný k nahlédnutí na webových stránkách obce ve složce dokumenty.  

f) Průběh reklamace BD 91-95 – stále trvá.  

g) Nové stoupačky v BD 91-95 – záměr obce je opravit všechny stoupačky v bytovém domě č. 

91- 95. Jedná se celkem o 12 stoupaček.  

 

22.Diskuze 

 
Diskuze volně navázala na organizační záležitosti obce.  

- Dotaz: kdy se přestěhuje rodina, která dočasně pobývá v náhradním bytě své sestry zpět do 
svého bytu, který je již opraven. Odpověď: rodina je již se skutečností o přestěhování zpět 
seznámena a již několikrát byla vyzvána k tomu, aby se odstěhovali. 

- Dotaz: ať obec zakáže jezdit dítěti na čtyřkolce po komunikaci. Odpověď: obec nic 
zakazovat nemůže, může maximálně doporučit rodičům, aby tuto aktivitu dítěti zakázali. 
Matka byla přítomna na schůzi, tudíž byla s tímto problémem seznámena. Dále 
dotazovanému starostka sdělila, že pokud má s tímto problém, aby se obrátil na policii ČR, 
popř. to sám sdělil rodičům dítěte.  

- Dotaz: může obec zavolat majitelce R.D., který je v současné době v nabídce k prodeji, aby 
si posekala svou zahradu. Dům se nachází v centru obce, kde je vše posekáno a jen její 
zahrada je neposekaná a z estetického hlediska to nevypadá hezky. Odpověď: paní 
majitelku na to můžeme upozornit.  

- Dotaz: kdy bude opraveno zábradlí, které bylo nabouráno místním občanem. Odpověď: 
občan již byl osloven, slíbil, že to udělá. V případě, že to neudělá, což k tomu prozatím vše 
nasvědčuje, napíše mu starostka stížnost s výzvou o její opravě. V případě, že tomu tak 
neučiní, opraví to obec sama a náklady s tím spojené bude vymáhat po občanovi, který to 
způsobil.  

- Dotaz: může obce ořezat větve, které byly zlomeny příjezdem popelářského auta? 
Odpověď: ano, obec zajistí jejich pořezání.  

- Dotaz: návrh občana na opravu studánky. Prohloubit původní pramen studánky a propojit 
to se stávající studánkou. Odpověď: dle zprávy hydrogeologů pramen do kopce nepoteče a 
bylo by to finanční náročnější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a za diskuzi a ukončila veřejnou schůzi 
Zastupitelstva obce v 18.15. hod.  
 

 
Zapisovatelka:   Lenka Drozdová   …................................................ 

 
Ověřovatelé zápisu:   Růžena Štablová   …................................................ 
 
    Emília Kopalová   …................................................ 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 19.06.2019   
 
 
 
 
         Bc. Lenka Drozdová 
         starostka obce 


