
 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 ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 29. 12. 2016 v 17.00 hod. 

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5
Počet občanů: 6
(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 2017 

4. Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko vč. příloh 

5. Rozpočet mikroregionu Krnovsko na rok 2017 a rozpočtový výhled mikroregionu Krnovsko 

2018-2019 

6. Návrh rozpočtu mikroregionu Osoblažsko na rok 2017 (vzít na vědomí)

7. Závěrečný účet Mikroregionu Osoblažsko 

8. Rozpočtové opatření č. 4

9. Žádosti o dotace (Domov pro seniory Osoblaha p.o., ČSŽ , TJ Slezské Pavlovice, Slezské 

Diakonie, Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín)

10. Žádost o dotaci Domov pro seniory, p.o.

11. Žádost o dotaci ČSŽ

12. Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice

13. Žádost o dotaci Slezská Diakonie

14. Žádost o dotaci Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín

15. Žádost o dlouhodobý pronájem prostor, Osoblažský cech, z.ú. 

 - pro projekt Sociální začleňování osob na Osoblažsku a jejich zvýšení úspěchu na 

otevřeném trhu práce - prostor na OÚ 

- pro projekt Komunitní práce - prostor v KD 

16.Žádost o dlouhodobý pronájem prostor zasedací místnosti, Althaia, o.p.s.

17.Žádost o bezúročnou půjčku pro Mikroregion Osoblažsko 

18.Bezplatná dlouhodobá výpůjčka nádob na sklo Eko-kom 

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


19.Organizační záležitosti obce

20. Reklamace komínů – uplatnění slevy o dílo

21.Diskuze

1) Záhájení 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.

1/6 – 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. 

2/6 – 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)   Návrh rozpočtu obce Slezské Pavlovice na rok 2017
Starostka představila zastupitelům a občanům návrh rozpočtu obce na rok 2017, který měli všichni
možnost vidět na úřední desce, tak na stránkách obce. 

3/6 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice schvaluje návrh rozpočtu obce Slezské Pavlovice 
na rok 2017.

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

4)   Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko vč. příloh

4/6 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu 
Krnovsko včetně příloh.

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

5)   Rozpočet mikroregionu Krnovsko na rok 2017 a rozpočtový výhled mikroregionu Krnovsko 2018-
2019

Starostka seznámila občany s rozpočtem a rozpočtovým výhledem mikroregionu Krnovsko, které 
měli zastupitelé i občané možnost zhlédnout na elektronické i obecní úřední desce. 



5/6 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí rozpočet mikroregionu 
Krnovsko na rok 2017 a bere na vědomí rozpočtový výhled mikroregionu Krnovsko 2018 – 2019, 
který byl zveřejněný na úřední desce obce Slezské Pavlovice od 14.11. - 30.11.2016.

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

6)   Návrh rozpočtu mikroregionu Osoblažsko na rok 2017

Starostka seznámila občany s návrhem rozpočtu mikroregionu Osoblažsko na rok 2017, který měli 
zastupitelé i občané možnost zhlédnout na elektronické i obecní úřední desce. 
6/6 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí návrh rozpočtu mikroregionu 
Osoblažsko na rok 2017, který byl zveřejněn na úřední desce obce Slezské Pavlovice od 1.10. - 
16.10.2016.

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

7)   Závěrečný účet mikroregionu Osoblažsko

Starostka seznámila občany se závěrečným účtem mikroregionu Osoblažsko za rok2015, který měli 
zastupitelé i občané možnost zhlédnout na elektronické i obecní úřední desce. 

7/6 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2015, včetně příloh, který byl 
zveřejněn na úřední desce obce Slezské Pavlovice od 1.4. - 16.4.2016.

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

8)   Rozpočtové opatření č. 4
8/6 – 2016 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4.

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

9) Žádosti o dotace z rozpočtu obce Slezské Pavlovice
Obecnímu úřadu Slezské Pavlovice bylo zasláno celkem 5 žádostí neziskových organizací o dotaci z 
rozpočtu obce. Starostka zastupitelům jednotlivé žádosti představila. 

9/6 – 2016 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí žádosti o dotaci z rozpočtu obce
pro: Domov pro seniory, p.o., Český svaz žen Slezské Pavlovicice, TJ  Slezské Pavlovice,  Český svaz
ochránců přírody ZO NJ.

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

10)   Žádost o dotaci organizace Domov pro seniory Osoblaha, p.o.

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala organizace Domov 
pro seniory, p.o., IČ.45234663, Klášterní 34, 793 99 Osoblaha, dne 23.11.2016 na obecní úřad. 



Domov pro seniory žádá dotaci ve výši 20 000,- Kč. 

10/6 – 2016 

Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Domov pro seniory, 
p.o. ve výši 20 000,- 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.

11)   Žádost o dotaci sdružení Český svaz žen, z.s.

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala organizace Český svaz
žen, z.s., IČ.00442801, se sídlem Pánská 890/7, Praha 1 dne 29.11.2016 na obecní úřad. ČSŽ je 
místní aktivní sdružení, které v roce 2016 pořádalo mnoho akcí pro místní děti, mládež a jejich 
rodiče a žádá dotaci ve výši 15 000,- Kč. 

11/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz 
žen, 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.

12)   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 
21.11.2016 na obecní úřad. TJ Slezské Pavlovice  žádá o dotaci ve výši 15 000,- Kč. 

12/6 – 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.

13)   Žádost odotaci organizace Slezská Diakonie

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podala Slezská Diakonie, 
IČ.65468562, se sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín dne 07.11.2016 na obecní úřad. Slezská 
Diakonie zajišťuje sociální služby, přesněji službu sociální asistence v okolí Krnova, Rýmařova a 
částečně na území naší obce. Žádají o příspěvek na provozní náklady ve výši 5 000,- Kč. 
Zastupitelstvo obce žádost projednalo, ale rozhodlo žádosti nevyhovět. 

13/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne dotaci z rozpočtu obce pro Slezskou
Diakonii ve výši 5 000,- Kč.

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



14)   Žádost o dotaci Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou podal Český svaz ochránců 
přírody ZO Nový Jičín, IČ.47657901, se sídlem Bartošovice 146, 742 54  dne 07.11.2016 na obecní 
úřad. Žádají o příspěvek na provozní náklady ve výši 3 000,- Kč. Zastupitelstvo obce žádost 
projednalo, ale rozhodlo žádosti nevyhovět. 

14/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice neposkytne dotaci z rozpočtu obce pro Český 
svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín ve výši 3 000,- Kč.

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

15)    Žádost o dlouhodobý pronájem prostor, Osoblažský cech, z.ú.

Starostka  představila zastupitelům a občanům záměr dlouhodobého pronájmu prostor pro 
organizaci Osoblažský cech, z.ú., IČ. 01937324, se sídlem Hlinka 25, 793 33 Osoblaha. Žádost byla 
podána dne 26.09.2016 na obecní úřad. Jedná se o prostor sálu v kulturním domě  s č. p. 49 pro 
projekt  Komunitní práce. Záměr o dlouhodobý pronájem byl zveřejněn na obecní úřední desce s 
ev. č. 43/2016 od 9.11.-25.11.2016.

15/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dlouhodobý pronájem prostor pro 
organizaci Osoblažský cech, z.ú., IČ. 01937324, se sídlem Hlinka 25, 793 33 Osoblaha v 
prostorách sálu KD s. č.p. 49 pro projekt Komunitní práce. 

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

16)    Žádost o dlouhodobý pronájem prostor, Althaia, o.p.s.

Starostka  představila zastupitelům a občanům záměr dlouhodobého pronájmu prostor pro spolek 
Althaia, o.p.s., IČ. 22892150, se sídlem Na náměstí 122, 793 33 Osoblaha. Jedná se pronájem 
prostor v zasedací místnosti na obecním úřadě s č. p. 16. Prostory budou využívány pro sociální 
služby spolku (Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a sociální poradnu). Záměr o dlouhodobý 
pronájem byl zveřejněn na obecní úřední desce ev. č. 37/2016 od 6.10.-23.10.2016.

16/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dlouhodobý pronájem prostor pro 
Althaia, o.p.s., IČ. 22892150, se sídlem Na náměstí 122, 793 33 Osoblaha v prostorách zasedací 
místnosti na obecním úřadě ve Slezských Pavlovicích s. č.p. 16.

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

17)    Žádost o bezúročnou půjčku pro MAS Rozvoj Krnovska

Starostka  informovala zastupitele a občany o žádosti zaslané společností MAS Rozvoj Krnovska o 
beúročnou půjčku ve výši 20 000,- Kč, která bude splatná do 31.12.2017. Půjčka bude využita na 
provozní náklady MAS Rozvoj Krnovska. 



17/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje bezúročnou půjčku pro společnost 
MAS Rozvoj Krnovsko, o.p.s, IČ. 26838401, se sídlem Na náměstí 106, 799 99 Osoblaha. 

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

18)      Bezplatná dlouhodobá výpůjčka nádob na sklo Eko-kom 

Starostka  informovala zastupitele a občany o dlouhodobé výpůjčce nádob na sklo od firmy Eko-
kom. Tyto náboby jsou obci poskytnuty zdarma. 

18/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dlouhodobou výpůjčku nádob na sklo 
firmy EKO-KOM, a.s., IČ.25134701, se sídlem Na Pandráci 1685/17, Praha 4 140 21 dle smlouvy č.
OS201620000036.

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

19)  Organizační záležitosti obce a obecního úřadu 

V rámci organizačních záležitostí obce a obecního úřadu starostka informovala zastupitele a občany
o následujícíh záležitostech: 

• O podaných projektech na rok 2017 a to: nové kompostéry pro občany, o podaném 
projektu na opravu místní komunikace severní (tedy panelovku), o projektu na dětské 
hřiště, o projektu na rekonstrukci interiéru knihovny, schodů a sociálního zařízení na OÚ, o 
podamém projektu na rekonstrukci kříže na hřibitově a jeho blízkého okolí (resp. schodiště 
vedoucího na hřibitov). Projekty byly podány v rámci dotační výzvy Podpora venkova z 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

• O žádosti na výměnu dveří v bytě rodiny Dylů. Zastupitelsvo se shodlo na výměně dveří se 
spoluúčastí nájemníků, která bude činit 1 000,- Kč. 

• Žádost o zřízení bytového jádra.  Žádost podala paní Judasová Simona. Zastupitelstvo obce 
má v plánu v roce 2017 provádět rekonstrukce bytových jader a to rekonstrukce bytů do 
výše cca. do 250 000,- Kč pro rok 2017. Žádost paní Judasové bere zastupitelstvo obce na 
vědomí. Zastupitelstvo však musí rozhodnout, jakým způsobem budou vybírány byty k 
rekonstrukci. Občané budou o této skutečnosti informováni. 

• Dále starostka informovala občany o zazdění sklepů v bytovém domě 91 – 95 a o plánovéné
opravě elektriky ve sklepech, která bude probíhat od cca. ledna 2017.

20/2016 Reklama komínů v bytovém domě č.p. 91 - 95

Posledním bodem jednání je reklamece komínů.  Starostka informovala zastupitele a občany o 
kauze reklamace komínů na bytovém domě 91. Výstavba nových komínů probíhala v rámci 
realizace stavby nazvané: BD Slezské Pavlovice č.p. 91, 92, 93, 94, a 95 – stavební úpravy objektu 1. 
a 2. etapa výstavby a to stavební firmou Vendulka Caisbergerová, IČ. 71931511, Českých Legií 6, 
793 95  Město Albrechtice. Při běžné kontrole spalinových cest kominíkem, byly zjištěny závady na 
komíně, proto staroska vyzvala stavební firmu k jejich opravě. Oprava však nebyla provedena 
řádně, proto nechala starostka posoudit stav komínů soudním znalcem, který konstatoval, že 
komíny nesplňují předepsané normy. Na základě toho, se zastupitelstvo obce rozhodlo, řešit tuto 
kauzu formou uplatnění slevy na dílo a to vrácením peněž ve výši 130 000,- Kč. Opravu komínů 
bude realizovat jiná kominická firma. Stavební firma Vendulka Caisbergerová byla s rozhodnutím 



zastupitelstva srozuměna písmeně. 

20/6 – 2016 Zastupitelsvo obce Slezské Pavlovice schvaluje uplatnění slevy z ceny díla a to ve výši
130 000,- Kč. Tato částka bude využita na opravu komínů v bytovém domě s č.p. 91 a na náklady 
s tím spojené. Zatupitelstvo obce souhlasí, aby výše uvedná částka byla zaplacena stavební 
firmou Vendulka Caisbergerová, IČ. 71931511, Českých Legií 6, 793 95  Město Albrechtice max. 
ve dvou splátkách, tedy 2x po 65 000,- Kč. 

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

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

• Z řad občanů vzešel dotaz k opraveným cestám, a to konkrétně ke spádům kanálů. Bylo 
poukázáno na to, že jsou kanály špatně vyspádované. Starostka dotaz bere na vědomí a 
zkontaktuje stavební firmu, která spády znovu proměří. 

• Další dotaz se týkal místního rozhlasu a to že není dost slyšet. Starostka konstatovala, že se 
na tom již pracuje a po novém roku přijede firma k jeho seřízení. 

• Pan Šimáček poukázal na skládku, která vzniká u kravína. Starostka bere na vědomí a nechá 
skládku odklidit VPP.

• Občané poukazovali na nízký tlak vody. Tento problém obec registruje a hned po novém 
roce bude řešen jako první. 

• Paní Kopalová poukázala na nesvítící světla. Starostka problém eviduje a hned po ustání 
mrazů budou světla opravena. Další dotaz paní Kopalové se týkal rozpočtu ve výdajích a to u
položky činnosti veřejné správy. Starostka odkázala s tímto dotazem přímo na ekonomku 
obce. 

• Další dotaz se týkal aktuálních projektů, které momentálně běží v naší obci. Debata se 
týkala klubu Džunle, projektu Sociální začleňování a také Komunitní práce. Starostka 
všechny tyto projekty shrnula a popslala jejich přínost pro obec a místní občany. 

Závěr
Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast a diskuzi na 6. veřejném zasedání 
zastupitelstva obce a ukončila schůzi v  18.30 hod. 

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

Ověřovatelé zápisu: Věra Rejdová  …................................................

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

Ve Slezských Pavlovicích 6.1.2017

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


