
 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 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 16.10.2019 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 ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

3. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3

4. Žádost o finanční příspěvek MŠ Hlinka

5.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k Územnímu plánu

6. Záměr obce odkoupení bytového domu č.p.113

7. Organizační záležitosti z obce 

8. Diskuze

9.

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.

1/5 – 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 Růžena Štablová a paní Emília Kopalová.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/5 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu paní Růženu 
Štablovou a paní Emílii Kopalovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

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


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

3) R  ozpočtové opatření č. 2 a rozpočtové opatření č. 3  

3/5 -  2019  Zastupitelstvo  obce Slezské Pavlovice  schvaluje  rozpočtové opatření  obce Slezské
Pavlovice RO č. 2 a RO č. 3.

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

4)   Žádost o finanční příspěvek MŠ Hlinka  
Starostka obce představila zastupitelům a občanům žádost o finanční příspěvek MŠ Dívčí Hrad,
příspěvkové organizace s detašovaným pracovištěm v obci Hlinka. Finanční příspěvek v libovolné
výši je žádán k zakoupení hraček, knih a didaktických pomůcek pro děti v Mateřské škole Hlinka.
Zastupitelstvo žádost projednalo a dohodlo se na přispění čásky ve výši 5 000,- Kč. 

4/5 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
pro MŠ Dívčí Hrad, příspěvková organizace, se sídlem Dívčí Hrad 29, 793 99 Osoblaha, IČ.750 29
189, s detašovaným pracovištěm v obci Hlinka. 

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

5) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k Územnímu plánu

Starostka obce seznámila zastupitele a občany s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1193-17 ze dne
20.7.2017, jejíž předmětem je Územní plán obce Slezské Pavlovice. Důvodem nového dodatku je
prodloužení termínu plnění 2. etapy díly – pracovní návrh ÚP do podoby odsouhlasení návrhu ze
strany obce. 

5/5 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
1193-17 ze dne 20.7.2017. 

Výsledek hlasování: 

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

6) Záměr odkoupení bytového domu č. p. 113
Starostka přednesla zastupitelům a občanům návrh na odkoupení bytového domu č.p.113. Záměr
byl již několikrát diskutován na společných schůzích zastupitelů. Nyní se zastupitelstvo rozhodlo, že
nemovitost  odkoupí  od  stávajícího  majitele,  avšak  podmínkou pro  odkoupení  bude  odkoupení
nemovitosti bez nájemníků z důvodu rozsáhlé rekonstrukce,  která bude následovat.  Obec není
schopna zajistit stávajícím nájemníkům náhradní bydlení. Záměr obce je nemovitost odkoupit a
kompletně zrekonstruovat za pomocí financování v rámci různých výzev, MSK, ministerstva financí,
popř. IROP. Hlavním cílem je podat žádost na dotaci k odkoupení nemovitosti a současně podat



další žádosti a rekonstrukci interiéru budovy, exteriéru (zateplení, střecha, apod.). V případě, že
dotace na odkoupení nemovitosti bude neúspěšná, zastupitelstvo bude hledat náhradní zdroje k
zakoupení (např. Bezúročná půjčka z MSK). V tuto chvíli se zpracovává projektová dokumentace,
která je jednou z podmínek a příloh pro podání žádosti na dotace.

6/5 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje záměr odkoupení nemovitosti č.p. 113
ležící na par.č. 85 od soukromého vlastníka pana Mgr. Martina Handla. Podmínkou odkoupení je
odkoupit nemovitost bez nájemníků.

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

7) Organizační záležitosti z obce

V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o:

-  dokončovacích pracích v rámci  reklamace BD 91-  95,  kdy byly opravovány stropy koupelen v
sociálních  bytech,  zateplení  střechy  a  stoupaček.  V  tuto  chvíli  je  tato  fáze  ukončena  a  bude
následovat oprava zadního soklu budovy, 
- dalším postupu při řešení netekoucí studánky. V tuto chvíli byla podána žádost na vyjádření se o
existenci  telekomunikačních  sítí  v  oblasti výkopových  prací.   Vyjádření  bylo  již  zasláno a  bude
nutno sítě vymezit před zahájením samotných výkopových prací.
- obnově vodárny v Džungli. Obec má v rozpočtu odložené finance na postupnou obnovu prostor
ve vodárně.  Cílem prací je zvýšení tlaku v obci pomocí nových kvalitních čerpadel a modernizace
dávkovače  chlóru.  Práci  bude  realizovat  spolupracující  firma  Aquastop.  Realizace  oprav  byla
vyčíslena přibližně na 200 000,- Kč., proto bude oprava probíhat etapově, dle rozpočtu obce. Firma
je ochotně přistoupit na 2 splátky.
- pozvánka na setkání se seniory dne 18.10.2019.

8) Diskuze

Organizačních záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 

Dotaz občana:  Proč nebyly doposud vysazeny stromy v rámci náhradní výsadby za pokácené 
stromy ze stran zemědělce p. Löwenthala? Starostka: ověří a zjistí důvod.

Dotaz občana:  Návrh na oplocení v areálu KD kolem hřiště z důvodu zpřístupnění veřejného 
prostranství i v případě, že bude KD a jeho blízké okolí pronajato v rámci soukromé akce. 
Starostka: děkujeme za návrh ze stran občana, ale dle mého názoru by další oplocení v opoceném 
areálu nevypadalo dobře. Můžeme probrat ještě společně se zastupitely a příště sdělíme naše 
vyjádření. 

Dotaz ze strany starostky k občanovi: Byla předaná kronika dle dohody? Odpověď: kroniku jsem 
předala nové kronikářce. 

Dotaz zastupitelky ke starostce: Proč nebylo veřejně oznámeno, že se hledá nová kronikářka? 
Starostka: byla oslovena kronikářka, které již kroniku psala v minulosti a má se psaním kroniky 
zkušenost. Vzhledem k tomu, že o psaní kroniky projevila zájem a je ochotna kroniku zapsat také 
zpětně, tedy r. 2018, byla na post kronikářky přijata. 



Dotaz zastupitelky na starostku: Proč zveřejňujeme na webových stránkách, fc.a na poutači před 
vjezdem do obce Cykloklub, když není otevřený. Nebylo by lepší to jej stáhnout z webu obce, aj. 
Informačních cedulí? 
Starostka: Cykloklub je uzavřen z důvodu, že v tuto chvíli není kdo by ho převzal. Je to klubové 
zařízení a může být využíváno a pronajímáno při příležitosti soukromých oslav stejně tak, jako 
prostory KD. V případě, že by byl cykloklub opraven dle hygienických norem a zkolaudovaný jako 
hospoda, lze jej pronajmout pro hostinskou činnost. V tuto chvíli je prostor k dispozici pro obecní či 
spolkové využití. Prostor nezmizel, je zde stále, proto není důvod jej rušit z nabídky občanského 
vybavení a prezentování ho na webových stránkách obce.

Závěr

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 5. veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 17.40hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Růžena Štablová  …................................................

Emílie Kopalová  …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 23.10.2019

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


