
 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 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 12.10.2017 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5

Počet občanů: 12
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Určení ověřovatelé zápisu a zapisovatelku

3. Přijetí dotace z MSK

4. Žádost o sponzorský dar

5. Organizační záležitosti obce 

6. 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.

1/4 – 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 byl navržen pan Eduard Müller a pan Tomáš Kotásek. 
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/4 – 2017 Zastupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Eduarda Müllera 
a pana Tomáše Kotáska, zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 
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3) Přijetí   dotace MSK

Starostka informovala zastupitele a občany o dotaci z MSK, která nám byla schválena na opravu
kabin na fotbalovém hřišti.  Součástí  oprav bude nové krytina části  střechy a kompletní  oprava
sociálního zařízení. Celková oprava bude do výše 167 000,- Kč. 

3/4-2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přijatou účelovou dotaci z Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Sportovní zázemí“ a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

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

4) Žádost o sponzorský dar

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o finanční sponzorský dar pro domov pro 
seniory do tomboly. Zastupitelstvo souhlasilo poskytnout finanční dar ve výši 500,- Kč. 

4/4 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje poskynutí sponzorského daru pro 
Domov pro seniory v Osoblaze ve výši 500 Kč.

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

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

• o přestavbě kotlů v kotelně BD č.91
• o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který proběhne dne 1.11.2017
• o připravovaných akcích – Setkání seniorů, Retro párty ČSŽ, Jak šmakujúúú Pavlovice ČSŽ
• o jednání se zemědělcem ohledně skládky hnoje a znečištěných cestách v obci

8 ) Diskuze
Diskuze volně navázala na problém se zapáchajícím hnojem, který zde skladuje pan Haladěj vedle 
psího útulku. Pan Hynek Kotásek se dotazoval starostky, jak tento problém obec řeší. K tomuto 
dotazu se připojili ještě další občané. Starostka občanům sdělila, že tento problém se řeší již delší 
dobu, kdy starostka a také další zastupitelé žádali pana Haladěje hnůj svézt na jiné místo, vzdáleněji
od obce. Poté co zápach zesiloval a došlo 2x ke vznícení hnoje byli povoláni hasiči. Až na základě 
výzvy od hasičů byl pan Haladěj konečně nucen hnůj svézt na jiné místo. 
Starostka kontaktovala také odbor životního prostředí na MěÚ v Krnově, kde se informovala, jak 
řešit problém se zápachem, který vychází z hnoje a obtěžuje všechny občany v obci. Dle slov 
životního odboru by bylo nejlepší se dohodnout osobně s panem Haladějem, ale pokud má hnůj 
umístěný na své parcele, zpevněné ploše a nejedná se o nebezpečný odpad, tak mnoho způsobů 
jak tento problém řešit není. Zastupitel pan Kotásek Tomáš starostce vytkl, že je jediná, která tento 
problém může z pozice starostky řešit, když už bere za to plat, a že současný stav řešení situace je 
nedostačující. Starostka na to odpověděla, že o problému hovoříme již opakovaně na společných 
schůzích a nikdo se zastupitelů zatím nenavrhl žádné jiné řešení. Opakovaně naopak byli 
zastupitelé vyzýváni k tomu, aby navrhli a pomohli tuto situaci řešit. Především pan místostarosta, 
jakožto zástupce obce a zemědělec, který má se zemědělstvím větší zkušenosti a znalosti. 
V rámci diskuze se občasné pohoršovali nejen nad zápachem, ale také nad znečištěnou komunikací,



která zůstala po svozu hnoje. Starostka občany ujistila, že úklid komunikace je zajištěn a pan 
Haladěj znečištěnou cestu odklidí. 
Pan Müller Pavel se dále dotazoval, proč stále dochází k zaorávání obecní cesty u hřiště. Starostka 
opět upozornila na to, že se situace řeší opakovaně a že se zemědělci je dost špatná komunikace. 
Na to pan Müller oponoval a řekl, že si stačí zjistit na portálu farmáře, které pole má zemědělec ve 
vlastnictví  a v jaké velikosti a ohlásit případné zaorávání a nedodržování kvót na pozemkovém 
úřadě. Na to starostka odpověděla, že o portálu farmáře nevěděla a že je škoda, že tuto infomaci 
mohl sdělit pan místostarosta, neboť i tento problém se na schůzích zastupitelů již řešil. Starostka 
zúčastněným sdělila, že bude řešit veškeré problémy se zemědělci písemně a písemně je také bude 
vyzývat k vyřešení těchto problémů. 
Další téma diskuze byla také projíždějící těžká technika přes obec. Stále se opakující problém, který 
řeší každé zastupitelstvo obce. Starostka informovala zastupitele i občany, že opakovaně zemědělce
vyzývala a žádala o nevjíždění plných kamiónů do vesnice a přes obecní most a aby používali přes 
zemědělské cesty. Na tuto výzvu jí bylo řečeno, že zemědělci posílají svozové kamióny obchvatem, 
ale zda to dodržují nebo ne už nekontrolují. Starostka občanům sdělila, že zákaz vjezdu těžké 
techniky nelze řešit žádnou obecní vyhláškou, ale lze to řešit zavoláním policie v době svozu, která 
může vystavit pokutu za nedodržování značek a pravidel za vjezd např. přes obecní most, který má 
nosnost dle značky do 7t. Starostka však upozornila na to, že toto je pouze dočasné řešení a celkový
problém to hned nevyřeší. Pan Müller Pavel na to odpověděl, že stačí zavolat na dispečink do 
Opavy a zjistit si trasu, kudy jsou kamióny vysílány. Dále poukázal na to, že by obec měla zajistit 
sekání trávy kolem cest směrem na Džungli. Starostka za připomínky a podněty poděkovala a 
diskuzi na toto téma ukončila. 
Další dotaz položila paní Müllerová Lucie, která se dotazovala, zda by obec mohla koupit novou 
klouzačku na hřiště u požárky. Starostka jí sdělila, že určitě s nákupem herních prvků počítáme. 
Získali jsme na to finanční dar od Kofoly a za přispění dalšího sponzorského daru nového majitele 
zámku a obce, koupíme dětem nové herní prvky. Starostka také sdělila, že se samozřejmě opět 
pokusíme podat projekt na hřiště, když bude vyhlášena nová dotační výzva. Občané se také 
dotazovali na umístění hřiště. Starostka jim sdělila, že v místě, kde bylo hřiště původně již být 
nemůže, protože pozemek nepatří obci a navrhuje hřiště v prostorách KD. Na to se pan Müller 
Pavel dotazoval, zda bude areál stále otevřený. Starostka sdělila, že pokud se bude jednat o veřejné
hřiště, tak areál samozřejmě zpřístupněný bude a bude se muset dodržovat provozní řád, který je u
veřejného hřiště povinností. Součástí provozního řádu bude také uvedna provozní doba a obcí 
bude určen správce hřiště. Paní Müllerová se dotazovala, zda by hřiště nemohlo být umístěné v 
jiných prostorách např. u řadových bytovek. Starostka poděkovala z tip a umístnění hřiště pak 
společně zvážíme se zastupiteli až se bude realizovat. 
Další dotaz se týkal potoka, který je zarostlý rákosem. Starostka informovala občany, že se 
zástupcem Povodí Odry již hovořila a prozatím v letošním roce čištění neplánují. Starostka sdělila, 
že biopostřiky nejsou příliš účinné, již jsme je vyzkoušeli vloni a sekáním se rákos jenom 
rozmnožuje. Napíšeme Povodí Odry písemný dotaz, kdy mají v plánu čištění Pavlovického potoka. 



Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 4. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 17.50hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Kotásek  …................................................

Eduard Müller   …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 19.10.2017

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


