
 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 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 28.12.2017 v 16.00 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. Návrh rozpočtu obce Slezské Pavlovice na rok 2018

4. Žádost o dotaci ČSŽ

5. Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice

6. Cenový návrh firmy Marius Pedersen

7. Organizační záležitosti

- Domovní řád

- Nabídka spolupráce Löwenthalových

8. Diskuze

1) Zahájení a seznámení s programem

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová v 16.00 hod. a uvítala všechny 
přítomné. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Dále představila program veřejného zasedání.

1/6 – 2017 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 Věra Rejdová.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/6 – 2017 Zastupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatele zápisu pana Eduarda Müllera 
a paní Věru Rejdovou. 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)   Návrh rozpočtu obce Slezské Pavlovice na rok 2018

Starostka informovala zastupitele a občany o návrhu rozpočtu obce Slezské Pavlovice na rok 2018,
který byl vyvěšen na úřední desce od 4.12.2017 do 28.12.2017. 

3/6-2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočet obce Slezské Pavlovice na rok
2018 ve výši: výdaje 6 900 000,- a příjmy 6 900 000,-. Rozpočet byl zveřejněný na úřední desce od
4.12.2017 do 28.12.2017. 

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

4)   Žádost o dotaci Český svaz žen

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala organizace Český svaz
žen ZO Slezské Pavlovice, IČ.03665691, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00 dne 
30.11.2017 na obecní úřad. ČSŽ je místní aktivní sdružení, které v roce 2017 pořádalo mnoho akcí 
pro místní děti, mládež a jejich rodiče a žádá dotaci ve výši 15 000,- Kč. 

 
4/6 – 2017 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz 
žen ZO Slezské Pavlovice, ve výši 15 000,- Kč. 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.

5) Žádost odotaci TJ Slezské Pavlovice

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podalo místní sdružení TJ 
Slezské Pavlovice, z.s., IČ.47656182, se sídlem Slezské Pavlovice 95, 793 99 Osoblaha dne 
30.11.2017 na obecní úřad. TJ Slezské Pavlovice  žádá o dotaci ve výši 15 000,- Kč. 

5/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro TJ Slezské 
Pavlovice, z.s. ve výši 15 000,- Kč. 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.

6) Cenový návrh firmy Marius Pedersen

Starostka  informovala zastupitele a občany o nové cenové relaci za jednotlivé druhy 
poskytovaných služeb (tj. komunání odpad, velkoobjemový a nebezpečný odpad) firmy Marius 
Pedersen a.s. Celkové navýšení ročního objemu fakturace je cca. 14,39% a cenová změna je platná 
od 1.1.2018.



6/6 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje novou cenovou nabídku firmy Marius 
Pedersen za poskytované služby na rok 2018, která se od stávající navyšuje o cca. 14,39%.

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

7)   Organizační záležitosti obce

• a) V rámci organizačních záležitostí obce a obecního úřadu byl program doplněn o bod 
týkající se Domovního řádu obecního bytového domu č.p. 91-95, kterým se řídí a respektují 
ho všichni nájemníci. Zastupitelé se dohodli Domovní řád doplnit ve Článku 4 bodu 9 o sanci
za porušení zákazu kouření ve výši 500,-Kč. 

7a/6 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje změnu Domovního řádu ve Článku 4 
bodu 9 s následujícím zněním: „Ve společných prostorách a zařízeních objektů je zakázáno 
kouření, užívání alkoholu a omamných látek. V případě porušení tohoto zákazu může obec 
vymáhat po nájemníkovi pokutu ve výši 500 Kč“.

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

• b) V rámci dalších organizačních záležitostech starostka informovala zastupitele a občany o 
nabídce Petra a Pavly Löwenthalových, kterou zaslali dne 29.11.2017 na email starostky. 
Nabízejí obci Slezské Pavlovice spolupráci a pomoc s údržbou zelených pásů podél 
komunikace (zemědělské komunikace) vedoucí směrem do Džungle a to 2x za rok za 
poplatek 1000,- Kč. Celkové náklady činí 5 000,- ale 4 000,- dávají obci v rámci sponzorského
daru. Starostka zjistí o jak dlouhý úsek se jedná. 

7b/6 – 2017 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí nabídku pana a paní 
Löwenthalových o údržbě zelených pásů podél komunikace vedoucí směrem do Džungle za 
poplatek ve výši 1 000,- Kč.

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

8)   Diskuze

Diskuze volně navázala na organizační záležitosti obce. Paní Marie Bezdědová se dotazovala na 
vraky aut před bytovkou č.p. 113 a na volně pobíhajícího psa, který náleží nájemníkovi bytového 
domu č.p. 113. Starostka obce konstatovala, že problém s vraky aut již řešila s majitelem bytového 
domu č.p. 113 a na základě toho již zmizelo minimálně 5 vraků. Majitel o tomto problému ví a již 
své nájemníky upozornil a zakázal manipulaci s vraky aut. Diskuze dále směřovala k volně 
pobíhajícímu psu, který ohrožuje občany. Starostka problémy s volně pobíhajícími psy řeší, dle 
možnosti a pravomoci obecního úřadu. Je nutné, aby kdokoli z občanů v případě ohrožení 
kontaktoval policii, popř. obecní úřad, který se odvolá na policii ČR. Starostka slíbila, že opět bude 
kontaktovat majitele bytového domu č.p. 113 a požádá ho, aby situaci se psy nájemníků pomohl 
řešit, poněvadž volně pobíhající pes není na OÚ nahlášen a jsou zde také obavy, že není očkovaný. 
Další dotaz se týkal obecní vody, ve které byl cítit chlór. Starostka občany informovala, že o 
problému ví a bude ho hned zítra řešit s vodařem. 



Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 6. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v 17.00hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Eduard Müller  …................................................

Věra Rejdová   …................................................

Ve Slezských Pavlovicích 04.01.2018

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


