
 

 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: 06.10.2020 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.2, č.3 

4. Žádost Elektrorozvody, s.r.o. 

5. Žádost o dotaci MŠ Dívčí Hrad 

6. Záměr prodeje pozemku p.č. 35 a p.č. 36 

7. Organizační záležitosti z obce 

8. Diskuze 

 

1) Zahájení a seznámení s programem 

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová, DiS. 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 – 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 Růžena Štablová a paní Emília 
Kopalová.  Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
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2/3 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Růženu 
Štablovou a paní Emílii Kopalovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Rozpočtové opatření č.2 a č.3 

3/3 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 a 
rozpočtové opatření č. 3/2020. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Žádost Elektrorozvody, s.r.o. 

Starostka představila zastupitelům a občanům žádost společnosti Energorozvody, s.r.o. o připojení 
nového odběrného místa a provedení přípojky NNk. Přípojka bude provedena na dosavadní 
podpěře č 37 stojící na obecní parcele č. p. 40/1 a p.č. 194. Vzhledem k tomu, že vedení povede 
v pozemku p.č. 40/1 je nutné dát spolčenosti souhlas na věcné břemeno, které tímto vznikne a 
schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-
12-8026291/JE/1. 
 

4/3 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje smlouvu o smlouvě budou o zřízení 
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8026291/JE/1 a pověřuje starostku obce 
k podpisu této smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Žádost o dotaci MŠ Dívčí Hrad 

MŠ Dívčí Hrad, s detašovaným pracovištěm v obci Hlinka, podala žádost zastupitelstvu obce Slezské 
Pavlovice o finanční dar pro rok 2020 na zakoupení hraček a didaktických pomůcek pro děti v MŠ 
Hlinka.  
 

5/3 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci pro MŠ Dívčí Hrad ve výši 5 000 
Kč. na zakoupení hraček, knih a didaktických pomůcek pro děti v MŠ Hlinka.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Záměr prodeje pozemku p.č. 35 a p.č. 36 

Starostka představila zastupitelstvu obce a občanům záměr prodeje pozemků p.č. 35 a 36. Záměr 
byl vyvěšen dle zákona na úřední desce e.č. 29/2020 od 21.7. do 5.8.2020.  
 

6/3 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr prodeje ¾ pozemku p.č. 35 o 
celkové výměře 135 m2 a ¾  p.č. 36 o celkové výměře 403 m2, jeho záměr byl vyvěšen na úřední 
desce od 21.7.2020 do 05.08.2020. Zastupitelstvo obce pověřuje podpisem smlouvy starostku obce.  



 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7) Organizační záležitosti obce 

 
V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
 

- Podání nové žádosti o dotaci v rámci „Programu znevýhodněných oblastí MSK“, kterou 
v případě schválení použijeme na odkoupení a rekonstrukci BD 113. 

- O nepodpoření žádosti o dotaci v programu „Program na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2020“ pro projekt BD 113. Naši žádosti nebylo vyhověno, ale byli jsme zařazeni 
jako náhradníci.   

- O schválení finančního příspěvku z nadace ČEZ ve výši 20 000 Kč. pro obec Slezské Pavlovice  
na zakoupení vánočních dekorací. Zastupitelstvo se rozhodlo zakoupit vánoční dekorace na 
sloupy.  

- O změně jízdního řádu, který je také zveřejněn na webových stránkách obce. Došlo k posílení 
spojů z Osoblahy do Slezských Pavlovic, v časech 9.43 hod. a pak ze Slezských Pavlovic do 
Města Albrechtic v 9.55 hod.  

- O projektu Aktivity pro mladé, kde se mohou přihlásit všichni od 16 – 26 let. Zájemci se 
mohou hlásit na obci.  

- O připravované opravě schodů u hřbitova.  
- O nově podané reklamaci firmě Caisberger z důvodu zatékání do střechy.  
- O pokračování v Územním plánu, kdy územní plán prošel zapracováním připomínek z MěÚ 

Krnov, odb. územního plánování. Nyní se návrh ÚP bude zasílat na překlad do PL jazyka. Poté 
se bude čekat na stanovisko z polské strany a to především z důvodu stavby větrných 
elektráren.  

 
14) Diskuze 
 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 
 
Dotaz občana:  Už delší domu u našeho domu nesvítí veřejné osvětlení, tak raději upozorňuji.  
Odpověď: Děkujeme za upozornění a dáme osvětlení opravit. 
 
Dotaz občana: Chtěla bych zastupitelstvu oznámit, že zatečení v cykloklubu a následně v KD nebylo 
způsobeno pootevřeným oknem. Jestli chcete, můžeme se tam jít společně podívat.  
Odpověď: Ano, rádi se podíváme. Po ukončení schůze to zkontrolujeme a zjistíme případnou 
závadu. 
 
Dotaz občana:  Kdy budeme mít stříšky nad vchody. 
Odpověď: V tuto chvíli obec nepočítá s montáží stříšek nad vchody BD.  
 
Dotaz občana:  Je možné zjistit sazbu za energii v cykloklubu. Ať můžeme zaplatit spotřebu za 
elektřinu?  
Odpověď: Ano je to možné zjistit. Zjistíme a dáme vědět.  
 
Dotaz občana:  Řešte nějak stále pobíhající psy. Všude kálí a někteří jsou agresivní. 



Odpověď: Majitelé psů byli několikrát upozorněni a obeznámeni s obecní vyhláškou. Znovu majitelé 
psů upozorníme.  
 

 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a ukončila 3. veřejné zasedání 
Zastupitelstva obce Slezské Pavlovice. Schůze byla ukončena v 17.30hod. 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
Ověřovatelé zápisu:    Emília Kopalová   …................................................ 
 
     Růžena Štablová   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 14.10.2020    
 
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


