
 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: 22. 09. 2016 v 18.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 
zastupitelů: 5
občanů: 13
(viz. prezenční listina)

Program zasedání: 

1. Zahájení a seznámení s programem

2. Ověřovatelé zápisu a zapisovatelka

3. Rozpočtové opatření č. 3

4. Vyhláška o místním poplatku ze psů

5. Výroční zpráva Osoblažského cechu, z.ú.

6. Žádost o dotaci společnosti Althaia, o.p.s.

7. Žádost o finanční dar MŠ Hlinka

8. Žádosti na obecní byty

9. Zvýšení nájemného v obecních bytech s č.p.  91 – 95  od nového roku 2017

10. Žádost paní Konvičkové na opravu soc.zařízení v obchodě

11. Organizační záležitosti obce Sl. Pavlovice 

12. 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.

1/5 – 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 Tomáš Kotásek paní Věra Rejdová. 
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
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2/5 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Tomáše Kotáska a
paní Věru Rejdovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

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

3)   Rozpočtové opatření č. 3
3/5 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

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

4)   Vyhlášky o místním poplatku ze psů
4/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 
Slezské Pavlovice o místním poplatku ze psů.

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

5)   Výroční zpráva Osoblažského cechu, z.ú.

Starostka představila zastupitelům a občanům výroční zprávu Osoblažského cechu se kterým naše 
obec spolupracuje  již od roku 2013 a seznámila je s aktivitami Osoblažského cechu v loňském roce 
2016. Každný z přítomných měli výroční zprávu k dispozici a nahlédnutí. 

5/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Výroční zprávu společnosti 
Osoblažský cech, z.ú., IČ: 01937324 za rok 2015 včetně účetní závěrky k 31. 12. 2015.

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

6)   Žádost o dotaci společnosti Althaia, o.p.s.

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti na dotaci ve výši 30 000,-, kterou na obecní 
úřad zaslala obecně prospěšná společnost Althaia, o.p.s. Tuto částku organizace využije na provoz 
nízkoprahového centra, Klubu Džungle, do konce roku 2016. Dále starostka informovala, že stejnou 
částku, tedy 30 000,- zaplatí Althaia, o.p.s. obci Slezské Pavlovice za pronájem prostoru.   

6/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci ve výši 30 000,- Kč. obecně 
prospěšné společnosti Althaia, o.p.s., IČ. 22892150 z rozpočtu obce Slezské Pavlovice, schvaluje 
předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.

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

7)   Žádost o dotaci MŠ Hlinka

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti na finanční dar, která byla na OÚ zaslána 
ředitelkou MŠ Hlinka. Dle žádosti bude finanční dar použit na zakoupení hraček, knih, či dalších 
didaktických pomůcek. 



7/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro MŠ 
v Hlince z rozpočtu obce Slezské Pavlovice, schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu obce a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

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

8)     Žádosti na obecní byty

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádostech na obecní byty, které byly podány na 
obecní úřad. Obec má v současnosti k dispozici 2 opravené obecní byty. Počet žádostí na byt bylo 
celkem 3. Zastupitelé se rozhodli přidělit byt paní Dojčarové Jarmile a paní Renátě Ligocké. 

8/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje přidělení obecních bytů paní 
Dojčarové Jarmile a paní Renatě Ligocké. 

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

9)   Zvýšení nájemného v obecních bytech s č.p.  91 – 95  od nového roku 2017

Zastupitelstvo obce  informovalo občany a především nájemníky bytového domu u Sv. Jana s č. p. 
91 – 95 o zvýšení nájemného, které bude platit od nového roku 2016. Starostka upozornila na 
důvody zvyšování nájmu jak v bytech, tak nebytových prostorách, a to z důvodu komplextní 
rekonstrukce bytového domu 91 – 95 (nové zateplení, fasáda) a nové centrální vytápění. 
Zastupitelé se dohodli na výši nájmu za bytový prostor 27 Kč./1m2 a za nebytový prostor (tedy 
obchod paní Konvičkové) za 35 Kč. / 1m2.

9/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje zvášení nájmu v bytovém domě s č.p. 
91-95, který je ve vlastnictví obce Slezské Pavlovice s účinností od 1. ledna 2017. Za bytový 
prostor 27 Kč / 1m2 a za nebytový prostor 35 Kč / 1m2.

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

10)     Žádost paní Konvičkové na opravu soc.zařízení v obchod

Paní Konvičková požádala obec o opravu sociálního zařízení v obchodě. Starostka nechala zpracovat
cenovou kalkulaci oprav, která se vyčíslila na částku cca. 12 000 Kč. Starostka informovala 
zastupitele, že paní Konvičková platí nájem řádně a pravidelně již několik let. V nebytových 
prostorách neproběhla již řadu let žádná rekonstrukce, pouze v loňském roce byla opravena 
podlaha ve skladu ve výši cca. 7 000,-, nájezdové schody a nyní baterie u umyvadla (v celkové výši 
cca. 9 000,-).  Zastupitelé se dohodli, že prostory sociálního zařízení budou opraveny na náklady 
obce v celé výši. 

10/5 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje opravu prostor sociálního zařízení v 
nebytových prostrorách bytového domu na náklady obce Slezské Pavlovice. 



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

11) Organizační záležitosti obce a obecního úřadu 

V rámci organizačních záležitostí obce starostka zastupitelům a občanům představila tyto body:

• Krátce shrnula projekt na opravu místní komunikace centrální a komunikace východní. 
Informovala občany o dodělávkách a dalších opravách, na kterých se zastupitelstvo obce 
dohodlo s firmou SOK, s.r.o. Firma SOK, s.r.o. dokončí práce na opravách kanálů, žlabů a 
poté bude pokračovat v rekonstrukcích nových přejezdů a opravě cest od cykloklubu 
směrem k obchodu. 

• Informovala občany na stížnosti, které jsou podávány z důvodu „občůrávání“ rohu bytového
domu č. 95 a apelovala na všechny, kdo to dělá, aby to již nedělali a chovali se jako dospělí 
lidé.

• Dále informovala občany o programu, který obec připravuje v měsíci říjnu a do konce roku –
drakiáda pro děti i dospělé, posezení se seniory, lampionový průvod, Mikuláš, vánoční 
posezení,  atd.) 

12) Diskuze
Po ukončení hlavních bodů programu dala starostka prostor pro diskuzi.  

• Z řad občanů vzešel dotaz k opravě veřejného osvětlení, které nesvítí. Starostka zajistí 
opravu. 

• Další dotaz se týkal rozhlasu. Pan Kroutílek a paní Sopčáková sdělili, že není dostatečně 
slyšet hlášení  v místech jejich domů. Starostka zkontaktuje firmu, která rozhlas instalovala 
a požádá o kontrolu a případnou opravu.

• Další dotaz se týkal změny jízdního řádu. První změna se týká změny dopravy spoje č. 
851893 3, který směřuje do Jindřichova. Nejdříve jede do Osoblahy a pak do Sl. Pavlovic, 
zda by bylo možné spoje přehodit, nejdříve k nám a pak do Osoblahy. A poté spoj č. 851991
3, zda by bylo možné časově posunout, jak to bylo dříve (Osoblaha 8.47 hod. A Sl. Pavlovice 
9.04 hod.). Starostka předá dotaz na ODS. 

• Další dotaz se týkal kanálu u zastávky. Zde se vznesl požadavek k zabetonování kanálu z 
důvodu jeho nefunkčnosti. Zastupitelé se na kanál podívají a poté zaujmou stanovisko. 

Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 5. veřejném zasedání zastupitelstva 
obce a ukončila schůzi v  19.05 hod. 

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

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

Tomáš Kotásek …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 29.9.2016

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


