
 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 ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 14. 07. 2016 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

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

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

3. Konsolidace stávajícícho úvěru úvěrem novým 

4. Schválení úvěru České spořitelny na spolufinancování opravy MK

5. Rozpočtové opatření č. 2

6. Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

7. Organizační záležitosti obce a obecního úřadu 

8. Diskuze

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

1/4 – 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 Eduard Müller a paní Miroslava Rygelová.
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/4 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Eduarda Müllera 
a paní Miroslavu Rygelovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 
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3)   Konsolidace stávajícícho úvěru úvěrem novým
Starostka informovala zastupitele a občany o půjčce, kterou si obec bude brát z České spořitelny.
Úvěr bude využitý na finanční spoluúčast na opravu místních komunikací - centrální a východní, na
kterou obec získala dotaci z MSK a MMR. Starostka sdělila přísedícím, že půjčka bude poskytnuta
Českou spořitelnou, a.s., kde již obec čerpá jiný úvěr. Po domluvě se zástupkyni banky paní Ing.
Vitáskovou je  pro  obec  výhodná konsolidace  stávající  půjčky  s  půjčkou novou.  Proto  je  nutné
schválit dvě usnesení týkající se konsolidace půjček a nové úvěrové smlouvy. 

3/4 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice schvaluje doplacení úvěru dle úvěrové smlouvy č. 
0396733429, která byla uzavřena mezi Českou spořitelnou, a.s. a Obcí Slezské Pavlovice dne 
7.11.2014.

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

4)  Schválení  úvěru  na  finanční  spoluúčast  obce  na  opravu  místní  komunikace  východní  a  MK
centrální  .

4/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje návrh úvěrové smlouvy č. 
0430201419, která bude uzavřena mezi Českou spořitelnou, a.s. a Obcí Slezské Pavlovice na 
financování projektu „Rekonstrukce MK Východní“ a projektu „Oprava místní komunikace“ a 
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.

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

5) Rozpočtové opatření č. 2

5/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

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

6) Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

Starostka informovala zastupitele a občany o vzniklém Nízkoprahovém centru pro děti a mládež, 
který bude na obecním úřadě provozovat obecně prospěšná společnost Althaia. Althaia, o.p.s. 
bude v rámci svých aktivit provozovat pro děti, mládež a místní občany tři služby: nízkoprahové 
centrum (klub s volnočasovými, vzdělávacími a poradenskými aktivitami), sociálně aktivizační 
služby (pro rodiny s dětmi) a sociální a dluhové poradenství. Mimo těchto služeb, které budou 
nabízeny pro občany zdarma, vytvořila Althaia dvě nová pracovní místa pro místní občanky a 
nevylučují ještě jedno nové pracovní místo. Dále vybaví místnost novým nábytkem, počítači, atd. 
Starostka dále informovala, že tento prostor bude mít Althaia v pronájmu, který bude obci měsíčně
platit. Výše nájmu bude blíže stanovena v nájemní smlouvě.

6/3 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí pronájem prostoru  obecně 
prospěšné společnosti Althaia v zasedací místnosti na obecním úřadě a bere na vědomí aktivity, 
které jsou nabízeny pro místní občany zdarma.

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



7) Organizační záležitosti obce a obecního úřadu 

V rámci organizačních záležitostí obce starostka zastupitelům a občanům představila tyto body k 
projednání. 

• Nově příchozí VPP (veřejně prospěšní pracovníci) – starostka informovala o výpovědi 
stávajícího pracovníka pana Šaba a přijetí na jeho místo paní Dylovou Radku

• Reklamace komínů a nedodělků na stavbě v rámci projektu výstavby sociálních bytů – 
starostka informovala o nutné reklamaci komínů a nedodělků, které dosud nebyly 
napraveny firmou Caisberger. Dle zprávy z čištění spalinových cest je komín nevyhovující a 
je nutné opravit komín dle pokynů vydané kominíkem. Starostka dále sdělila zastupitelům a 
občanům, že bude trvat na nové revizní zprávě od revizního technika. Seznámila s tím také 
firmu Caisberger a stavební dozor pana Janka. Veškeré nedodělky starostka sepsala a 
písemně předložila osobně firmě a dozoru. Náprava bude sjednána do 18.7.2016 a poté 
bude vše zkontrolováno zastupiteli, firmou Caisberger a dozorem. Zastupitel Tomáš Kotásek 
upozornil, že by bylo namístě zkontrolovat také oplechování komínů. 

• Oprava cest a kanálů – starostka informovala zastupitele a občany, že opravy cest budou 
zahájeny v příštím týdnu. Součástí opravy budou také kanály podél cest. Nejdříve firma SOK,
s.r.o. začne s opravou kanálů a poté naváže na opravu cesty východní a následně cesty 
centrální.

• Herní prvek – posledním bodem organizačních záležitostí byl nákup herního prvku pro naše 
děti v rámci rozpočtu obce. Zastupitele tuto otázku již řešili na svých schůzkách zastupitelů. 
Zastupitelé se měli zamyslet a najít vhodný herní prvek, který by splňoval podmínky 
certifikace pro veřejný sektor, byl cenově dostupný a nabízel pro děti co nejvíce využití. V 
současné době zastupitelé vybrali jeden herní prvek dle zadaných parametrů, ale je nutné 
ověřit ještě certifikaci pro veřejný sektor. 

8) Diskuze
Po ukončení hlavních bodů programu dala starostka prostor pro diskuzi.  Nikdo z přítomných 
nevznesl téma k probírání. 

Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 4. veřejném zasedání zastupitelstva 
obce a ukončila schůzi v  18.15 hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Rygelová …................................................

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

Ve Slezských Pavlovicích 20.7.2016

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


