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Z Á P I S  Z  5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 19.12.2018 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům č.p. 49, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 1, dále dosavadní starostka a dosavadní 
místostarosta

Počet občanů: 
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Složení slibu

4. Rozpočtové provizorium na období 2019

5. Rozpočtová úprava č. 3

6. Organizační záležitosti obce 

7.  Diskuze

1) Zahájení a seznámení s programem

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová v 17.00 hod. a uvítala všechny 
přítomné. Dále představila program veřejného zasedání.

1/5 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený 
program dnešního jednání.

Výsledek hlasování:  Pro : 3 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 Pavel Müller a pan Eduard Müller. 
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/5 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Pavla Müllera a
pana Eduarda Müllera. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
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Výsledek hlasování:  Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

3)   Složení slibu
Dosavadní starostka dále všem přítomným sdělila, že nyní proběhne složení slibu člena zastupitele
obce,  pana  Pavla  Müllera.  Dosavadní  starostka  slib  nahlas  přečetla  dle  zákona  o  obcích
128/2000Sb. a poté pan Müller svým podpisem prokázal  složení slibu,  viz. Příloha č. 2  Listina
prokazující složení slibu člena zastupitele obce. 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Slezské Pavlovice a jejich občanů a řídit  se Ústavou a zákony České
republiky“ [§ 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění].

4) Rozpočtové provizorium na období 2019

Dosavadní starostka informovala zastupitele a občany o rozpočtovém provizoriu na období roku 
2019, kterým se bude obecní úřad řídit od 1.1.2019 v souladu s § 13 zákona č. 250 / 2000 Sb. , o 
rozpočtových pravidel územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidly rozpočtového 
provizoria až do doby nových voleb. Pravidla rozpočtového provizoria obce bude vyvěšeny na 
úřední desce obce Slezské Pavlovice. 

4/5 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové provizorium na období 
roku 2019.

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.

5)   Rozpočtové úprava č. 3

Starostka informovala zastupitele a občany o rozpočtové úpravě č. 3. Příloha rozpočtové úpravy 
bude součástí zápisu.

5/5 – 2018 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvalují rozpočtovou úpravu č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato.

6)   Organizační záležitosti obce

V rámci organizačních záležitostí obce nebyly žádné body k jednání a tak dosavadní starostka 
popřála všem přítomným krásné a pohodové vánoce a úspěšný Nový rok 2019.

7)   Diskuze

Diskuze volně navázala na organizační záležitosti obce. Do diskuze se zapojila paní Rygelová, která 
se dotazovala na novou dopravní společnost. Vznesla dotaz, zda bude u nové dopravní společnosti 
možnost zakoupit měsíčníky, jako tomu bylo u předchozí dopravní společnosti. Poukázala na 
skutečnost, že po změně dopravce, měsíčníky nebylo možné u řidiče koupit. Na to dosavadní 
starostka reagovala s tím, že hned po svátcích bude tuto záležitost řešit s dopravní společností.  
Další dotaz paní Rygelové se týkal změny jízdního řádu. Zda by obecní úřad mohl poslat žádost na 
změnu některých spojů autobusů. Na to navazoval také dotaz paní Kopalové, která se dotazovala, 



zda obec neměla možnost nový jízdní řád připomínkovat. Dosavadní starostka na to reagovala, že 
jsme měli možnost jízdní řád připomínkovat, ale dle předložených podkladů tam nebyly žádné 
velké změny, které by byly nutné měnit. Nyní se však ukazuje, že se přesto objevují nevyhovující 
spoje, proto v rámci našeho obecního úřadu napíšeme žádost na možnou úpravu spojů. 

Paní Demlová se dotazovala na svoz komunálního odpadu během vánočních svátků. Dle informací 
svozové společnosti bude svoz probíhat v sobotu 22.12.2018.

A paní Mullerová se dotazovala, kdy budou probíhat nové volby do zastupitelsva obce. Na to 
dosavadní starostka odpověděla, že s největší pravděpodobností by měly nové volby být 30. 
března 2019. 

Závěr

Závěrem dosavadní starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 5. veřejném 
zasedání zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 17.20 hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Pavel Müller  …................................................

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

Ve Slezských Pavlovicích 28.12.2018

Bc. Lenka Drozdová
dosavadní starostka obce


