
 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: 21.09.2017 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5

Počet občanů: 15
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelku

3. Rozpočtové opatření č. 2 

4. Výroční zpráva - Osoblažský cech, z.ú. 

5. Žádost o byt

6. Smlouva o dopravní obslužnosti na území MSK – oblast Krnovsko

7.  Organizační záležitosti obce a obecního úřadu

• Informace o územním plánu 

• Reklamace akce BD č.p. 91-95 

• Veřejné osvětlení 

• Oprava bytů č.p. 95 

• Otevírací doba OÚ 

• Hromosvod, Obecní úřad

• Kalkulace nové cesty směrem k pí.Rygelové a pí. Sopčákové

8. Diskuze

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


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.

1/3 – 2017 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 Věra Rejdová a  paní Miroslava 
Rygelová. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/3 – 2017 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu paní Věru Rejdovovu a 
paní Mirku Rygelovou, zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

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

3)   Rozpočtové opatření č. 2

Starostka informovala zastupitele a občany o rozpočtovým opatřením č. 2 (viz.příloha)

3/3-2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2

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

4) Výroční zpráva - Osoblažský cech, z.ú.

Starostka informovala zastupitele a občany o výroční zprávě Osoblažského cechu, z.ú. za rok 2016. 
Zastupitelé i občané měli možnost do zprávy nahlédnout na veřejné schůzi nebo se mohou podívat 
na webové stránky obce, kde je zpráva zveřejněna. 

4/3 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí výroční zprávu Osoblažského 
cechu, z.ú. za rok 2016.

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

5)   Žádost o byt
Starostka informovala zastupitele a občany o podané žádosti na byt pana Martina Dyla dne 
4.8.2017. 

5/3 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje obecní nájemní byt pro pana Martina 
Dyla. 

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



6) Smlouva o dopravní obslužnosti na území MSK – oblast Krnovsko  

Starostka představila zastupitelům a občanům záměr MSK o zajišťování dopravní obslužnosti na 
území MSK veřejnou linkovou dopravou pro oblast Krnovsko. Záměrem je zajistit jednoho 
dopravce, který bude celou tuto oblast obsluhovat a který bude vybrán na základě výběrového 
řízení. Starostka představila smlouvu mezi Obcí Slezské Pavlovice a MSK, ve které se obec zavazuje 
poskytovat kraji finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 2718,- Kč za rok. 

6/3 - 2017 Zastupitelstvo obce po svém projednání schvaluje smlouvu o dopravní obslužnosti na 
území MSK – oblast Krnovsko uzavřenou mezi Obcí Slezské Pavlovice a MSK. 

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

7) Organizační záležitosti obce a obecního úřadu
V rámci organizačních záležitostí obce a obecního úřadu starostka informovala zastupitele a občany
o následujícíh záležitostech:

• Informace o územním plánu 
Starostka informovala občany o dalším procesu územního plánování. V současné době 
probíhají průzkumy a rozbory. Tyto průzkumy zpracovává projektant, obec v této fázi 
sděluje projektantovi své aktuální záměry a záměry, které již aktuální nejsou. Tyto plány 
bude zastupitelstvo společně konzultovat v nejbližších dnech. Tyto záměry projektant 
zapracuje a předává průzkumy a rozbory Městskému úřadu v Krnově na odbor územního 
plánování, kde se zpracuje zadání. Toto zadání předává obci, které zastupitelstvo schvaluje. 
Poté MěÚ Krnov zajistí a provede veřejné projednání zadání dle zákona, kde je možné 
vznést své náměty a připomínky. 

• Reklamace akce BD č.p. 91-95
Dalším bodem jednání byla reklamace bytového domu  č.p. 91 -95. Zde starostka 
informovala, že v rámci reklamace byla opravena střecha, komín a nyní bude probíhat 
oprava v kotelně a další nedodělky v sociáních bytech (tj. větráky na toaletě, aj.). 

• Veřejné osvětlení 
Dalším bodem jednání bylo veřejné osvětlení. Starostka poukázala na to, že často dochází 
ke zkratům žárovek. Informovala občany a zastupitele, že je možnost vyzkoušet nové 
veřejné led osvětlení od firmy Bártek rozhlasy, kteří nabízejí různé druhy led osvětlení (od 
studené bílé barvy až po žluté světlo). Nabízejí možnost vyzkoušet světla zdarma po dobu 
max. 6 měsíců a další možnosti v případě spokojenosti, např. Zakoupení světel na splátky, či 
po částech (tzn. opraví se např. 6 svítidel a poté dalších 6, atd.). Čekáme ještě na jednu 
nabídku od jiné firmy a poté zastupitelstvo obce zváží možnost, zda instalovat nové lampy 
veřejného osvětlení.

• Oprava bytů č.p. 95 
Na základě stížnosti na obecní úřad z řad nájemníků bytů v bytovém domě č. 95 kvůli 
zapáchání stoupaček, pozvala starostka vodaře, který zmapoval problém. Stoupačky jsou 
ještě původní, staré a v některých částech se nachází azbest, je tedy nutné obě stoupačky 
opravit. Vodař zašle kalkulaci oprav a zastupitelé poté navrhnou termíny oprav. Postupně se
také budou opravovat kuchyňské jádra v dalších třech bytech v BD č. 95. 



• Otevírací doba OÚ 
Starostka informovala zastupitele a občany o změně úředních hodin na OÚ. Doposud od 
pondělí až do pátku si občané mohli kdykoli během týdne zajít vyřídit své platby či další 
žádosti. Nyní dojde ke změně úředních hodin a ve čtvrtek bude obecní úřad pro veřejnost 
uzavřen, především pro vyřizování plateb a dalších záležitostí u paní ekonomky. 

• Hromosvod obec 
Dalším tématem byl hromosvod u OÚ, který byl zrušen novou rekonstrukcí úřadu. Je tedy 
nutné nechat udělat nový. Starostka již oslovila firmu, která nový hromosvod příštím roce 
na jaře bude instalovat. 
 

• Cesta u Rygelů (kalkulace), přejezdy od cca. 25.9.
Minulou veřejnou schůzi byl vznesen dotaz, zda má obec záměr opravit cestu směrem k 
domu pí. Rygelové a pí. Sopčákové. Cesta je v čase deštů zabahněná a pro velké auta špatně
průjezdná (např. popelářské auto). Starostka oslovila firmu, zda by mohla zpracovat 
kalkulaci na opravu této cesty. Oprava byla vyčíslena na cca. 270 000,-, proto starostka 
konstatovala, že budeme sledovat nové výzvy z MSK na opravu místních komunikací, a že 
bychom pro tento záměr mohli využít opět dotaci z kraje, jako tomu bylo u cesty východní. 

8 ) Diskuze

• V rámci dotazů reagoval pan Šimáček na probírané téma veřejného osvětlení. Navrhoval, 
zda by nebylo lepší zkusit solární osvětlení. Staroska konstatovala, že je možné zvážit také 
tuto variantu, je však nutné k tomu zjistit více informací. Dalším dotazem pana Šimáčka 
bylo upozornění, že není slyšet místní rozlas. Staroska o tom ví a již je objednán servisní 
technik, který by měl přijet v nejbližší době rozhlas opravit. Pan Šimáček se zajímal také 
kolik vyšla oslava 750 let obce a proč nebylo vybíráno vstupné. Staroska odpověděla, že 
oslava vyšla obec na 13 000,- což byla cena cateringu a další výdeje – tedy nákup 
občerstvení, kapela byly zaplaceny z výdělku za prodej z občerstvení. Vstupné se naplatilo, 
protože se zastupitelstvo schodlo na tom, že se jedná o oslavu obce a není nutné vstupné 
vybírat. 

• Další dotaz vznesla paní Kopalová ohledně popelnic, které stojí sice na obecním pozemku, 
ale před jejím domem (jeho okolí), na které stále kouká. Žádá, aby všichni majitelé své 
popelnice ukládali u svého domu a nenachávali je volně stojící na pozemku obce. 
Zastupitelé se na veřejné schůzi shodli, že osloví majitele popelnic a požádají je, aby si 
popelnice uschovali u svého domu. 

• Další dotaz vznesla paní Sopčáková, ktrerá se ptala na zarostlý rákos v potoce. Problém s 
rákosem je zde neustále. Velmi se rozmnožuje a jediná možnost je potok vybagrovat na 
náklady obce. Postřiky a trhání jsou jen dočasné řešení a problém to nevyřeší. Povodí Odry, 
dle zjištěných informacích, v letošním roce opět nechystají žádné čištění potoka.

• Paní Marie Bezdědová se dotazovala ohledně nesvítícího veřejného osvětelní před jejím 
domem. Starostka konstatovala, že světo bude samozřejmě opraveno. Žádost na opravu již 
byla zaslána technickým službám v Osoblaze. Další dotaz se týkal ucpaného kanálu. 
Starostka sdělila, že kanál bude vyčištěn a poděkovala za upozornění. Poslední dotaz se 
týkal pobíhajícícho černého psa. Starostka problém s pobíhajícím vlčákem eviduje a zajistí u 
majitele, aby psa zabezpečil.  



• Paní Alena Demlová se dotazovala ohledně stříšek nad schody u vchodových dveří. Požádala
zastupitelstvo, zda by obec mohla zajistit tyto střížky nad schody. V čase deště jsou 
zacákány dveře a schody jsou od bláta. Zastupitelé se schodli však na tom, že v současné 
době jsou důležitější obecní záležitosti, které je nutno zafinancovat. Nápad se střížkami je 
vítaný. Bude nutno však vybrat kvalitnější střížky a jiný typ, aby plnily účinek, který má, než 
předložený typ střížky z časopisu od paní Demlové.

• Další dotaz se týkal sociálních bytů a nedodělků. Paní Štáblová poukázala na to, že v bytech 
jsou čouhací dráty nad kuchyňskou linkou a nad umyvadlem v koupelně soc.bytů. Starostka 
konstatovala, že vše bude opraveno v nejbližší době.

• V souvislosti s dotazy na nedodělky a stavbou BD, byly zmíněny nefungující zvonky u 
vchodů a vyhazování jističe ve vchodě č. 94. Starostka odpověděla, že tyto závady bere na 
vědomí a jsou již delší dobu projednávány s elektrikářem. Oprava bude dle časových 
možností elektrikáři opravena. 

Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 3. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 18.15hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Věra Rejdová  …................................................

Miroslava Rygelová …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 27.9.2017

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


