
 
 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: 16. 07. 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. Rozpočtové opatření č. 1 

4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019 - 2021  

5. Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanost a dluhové problematiky 

6. Místní plán inkluze Osoblažska pro období 2018 – 2021 

7. Výroční zpráva Osoblažského cechu, z.ú. 

8. Závěrečný účet DSO za rok 2018  

9. Závěrečný účet MRK 2018 

10. Organizační záležitosti z obce 

11. 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, který byl doplněn o bod č. 3, 
bod –  Rozpočtové opatření č.1, bod č. 4 – Místní plán inkluze Osoblažska pro období 2018 – 2021 
a bod č. 8 – Závěrečný účet DSO za rok 2018.  
 
1/4 – 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 Věra Rejdová a pan Tomáš Kotásek. 
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová.  
 
2/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu paní Věru Rejdovou a 
pana Tomáše Kotáska. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 

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


Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
3) Rozpočtové opatření č. 1  

 
3/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
4) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019 - 2021  

Starostka představila zastupitelům a občanům Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na 

Osoblažsku 2019 – 2021. Občané a také zastupitelé měli možnost do Střednědobého plánu 

nahlédnout a pročíst.   

 
4/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na Osoblažsku 2019 – 2021. 

 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
5) Tematický akční plán Osoblažska pro oblast zaměstnanost a dluhové problematiky 

Starostka představila zastupitelům a občanům Tematický akční plán Osoblažska pro oblast 

zaměstnanost a dluhové problematiky. Občané a také zastupitelé měli možnost do plánu 

nahlédnout a pročíst.   

 

5/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Tematický akční plán Osoblažska pro 
oblast zaměstnanost a dluhové problematiky. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
6) Místní plán inkluze Osoblažska pro období 2018 – 2021 

Starostka představila zastupitelům a občanům Místní plán inkluze Osoblažska pro období 2018 - 

2021. Občané a také zastupitelé měli možnost do plánu nahlédnout a pročíst.   

 
6/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Místní plán inkluze Osoblažska pro 
období 2018 - 2021. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
7) Výroční zpráva Osoblažského cechu, z.ú. 

Starostka informovala zastupitele a občany s Výroční zprávou Osoblažského cechu, z.ú.  

 
7/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Výroční zprávu Osoblažského 
cechu, z.ú.   



 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
8) Závěrečný účet DSO za rok 2018  

Starostka informovala zastupitele a občany o závěrečném účtu DSO za rok 2018.  

8/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2018 včetně příloh, dále zápisy 
z jednání revizní, účetní a inventarizační komise Dobrovolného svazku obcí Mikroregion – 
Sdružení obcí Osoblažska za rok 2018.  

 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
9) Závěrečný účet MRK za rok 2018  

Starostka informovala zastupitele a občany o závěrečném účtu Mirkroregionu Krnovsko za rok 

2018.  

9/4 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu 
Krnovsko za rok 2018 včetně příloh. 

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.  
 
10) Organizační záležitosti obce 
Po ukončení hlavního programu zasedání, program plynule navázal na organizační záležitosti obce.  
 

- Zamítnutí dotace na opravu kříže: Starostka informovala občany, že žádost na dotaci na 
opravu kříže, chodníku a schodů u kostela nebyla Ministerstvem pro místní rozvoj 
podpořena. Zastupitelstvo obce se však dohodlo, že oprava kříže bude přesto realizována 
z rozpočtu obce a se spoluúčastí církve, která přislíbila příspěvek ve výši 50 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce se také dohodlo, že součástí opravy kříže bude také opraven chodník 
vedoucí směrem ke kostelu.  

- Práce na stoupačkách v BD 91-95: Starostka informovala občany, že opravy stoupaček v BD 
budou zahájeny v první polovině záři.   

- Pozvánka na připravované akce:  
o Starostka pozvala občany a zastupitele na letní tancovačku s kapelou Láska Band a 

to 16.8.2019. 
o Dále informovala, že Klub Džungle, kterou vedla společnost Althaia, o.p.s. byl 

dočasně uzavřen a proto jsme přes prázdniny v rámci obecní knihovny připravili pro 
děti program a to Prázdninový lov bobříků. Děti mohou do Klubu docházet vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 13 – 18 hodin.  

o Paní Kopalová pozvala občany na vysvěcení nově postaveného kříže, které se bude 
konat 20.7.2019 od 19 hodin. 

 

 
 



11) Diskuze 
Organizační záležitosti volně přešly na diskuzi.  

Dotaz občana:  

- Co bude s tou bytovkou s č.p.113? Odpověď: Bytový dům č. 113 v tuto chvíli obec kupovat 
nebude, neboť oprava domu vychází na velmi vysokou investici na kterou by obec v tuto 
chvíli nedosáhla. Prozatím se záměr odkoupení BD č. 113 ruší.  

Dotaz občana:  

- Kontrolovala jste někdy mostek dole u Džungle. Stojí tam voda, protože je průchod 
zastavěn deskami. Odpověď: Stojící vody jsem si nevšimla, pokud jsou tam desky, 
odstraníme je a dáme vodě průchod. 

Dotaz občana na starostku:  

- Můžete nám vysvětlit, proč jste nebyla na Velkém pavlovickém dni, když je to akce 
Pavlovic. Odpověď starostky: měla jsem své osobní důvody, proč jsem se akce nezúčastnila.  

Dotaz občana: 

- Proč byly bakterie ve vodě a jak často chodí starostka do vodárny dolívat chlór. Odpověď: 
Voda se kontroluje pravidelně alespoň 1x v měsíci a to ve spolupráci s vodařem, který 
kontroluje jak tlak vody, tak dávkovač chlóru, který již dávkuje automaticky přímo do zdroje 
vody. Chlór se již nelije do nádob, jak tomu bylo dříve. Bakterie se objevily, protože došlo 
k prasknutí hadičky dávkovače a chlór nedávkovala tak jak má. Po oznámení bakterií ve 
vodě, se udělala ihned opatření k nápravě. Opravila se hadička, povolali se technici z Aqua 
stop, kteří dávkovač zkontrolovali a opět se nechaly odebrat vzorky vody. Pitná voda byla 
ihned zajištěna cisternou a občanům to bylo oznámeno prostřednictvím letáků do 
schránky, na vývěsce, webových stránkách a především osobně obcházela starostka obce a 
další zaměstnanci obce, kteří ostatní občany informovali.  

Dotaz občana:  

- Proč se závada vody nehlásila rozhlasem. Odpověď: v tuto chvíli má starostka nefunkční 
počítač, který je v opravně. Zde má však nainstalovaný software, pomocí kterého se spouští 
rozhlas. Proto nebylo možné hlásit tuto informaci rozhlasem.  

Dotaz občana:  

- Proč obec neudělá kanalizaci. Odpověď: Starostka občany informovala se záměrem, který 
má obec pro příští rok. A to podat žádost na dotaci pro projektovou dokumentaci na ČOV. 
Vysvětlila, že pro tak malou obec je momentálně ČOV finančně dostupnější, než 
vybudování kanalizace.  Nejdříve se musí nechat zpracovat projektová dokumentace ČOV 
na obecní nemovitosti, včetně přípojek pro rodinné domy a poté budeme sledovat vhodné 
výzvy na dotaci pro samotnou realizace čističky dle již zpracované projektové 
dokumentace. Na to občan odpověděl, že když už děláme Územní plán obce, tak bychom 
do něj měli zahrnout také místo, kde ČOV bude stát.  

Dotaz občana: 

- Řekněte zemědělci, který vlastní rybník, aby si ho pročistil. Odpověď: Rybník je na jeho 
pozemku a v jeho vlastnictví. Jak hospodaří se svým majetkem je v jeho kompetencích. 
Můžeme ho na to jen upozornit z důvodu nedostatku vody.  

 

 



 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a za diskuzi a ukončila veřejnou schůzi 
Zastupitelstva obce v 18.20. hod.  
 

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

 
Ověřovatelé zápisu:   Věra Rejdová     …................................................ 
 
    Tomáš Kotásek   …................................................ 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 24.07.2019   
 
 
 
 
         Bc. Lenka Drozdová 
         starostka obce 


