
 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: 30.12.2019 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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3. Schválení rozpočtu obce pro rok 2020

4. Rozpočtová opatření č. 4, č. 5, č. 6

5. Žádost o dotaci ČSŽ

6. Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice

7. Žádost o dotaci ZO ČSOP Nový Jičín

8. Žádost o dlouhodobý pronájem nebytových prostor

9. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 179

10. Akční plán rozvoje soc. služeb

11. Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2025 Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska

12. Organizační záležitosti z obce 

13. Diskuze 

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.

1/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený 
program dnešního jednání.

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


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 ověřovatelé zápisu dnešního zasedání byla navržena paní Věra Rejdová a pan Tomáš Kotásek.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 

2/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Věru Rejdovou a
pana Tomáše Kotáska. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou.

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

3)   Schválení rozpočtu obce pro rok 2020  

3/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočet obce Slezské Pavlovice na
rok 2020 ve výši: výdaje 6 705 600,- a příjmy 6 705 600,-. Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce
od 04.12.2019 do 19.12.2019. 

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

4) R  ozpočtové opatření č. 4 a rozpočtové opatření č. 5  

4/6 -  2019  Zastupitelstvo  obce Slezské Pavlovice  schvaluje  rozpočtové opatření  obce Slezské
Pavlovice RO č. 4, RO č. 5 a RO č. 6.

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

5)   Žádost o dotaci ČSŽ  
Starostka obce představila zastupitelům a občanům žádost o dotaci pro spolek Český svaz žen, ZO
Slezské Pavlovice, IČ. 00442801, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00. Žádost byla zaslána
na obecní úřad dne 30.11.2019 a spolek žádá dotaci ve výši 40 000 Kč. Dotace bude využita na
náklady spojené s přípravami na veřejných akcí, které ČSŽ připravuje pro rok 2020. Zastupitelstvo
obce se společně dohodlo, že spolek podpoří, avšak částkou ve výši 25 000 Kč. Dále zastupitelstvo
souhlasí, že spolek nadále může využívat zdarma prostory klubovny v budově KD a při pořádání
akcí pro veřejnost nemusí platit nájemné v kulturním domě. 

5/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz
žen ZO Slezské Pavlovice, ve výši 25 000,- 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) Žádost o dotaci 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. Žádost byla
podána  na  OÚ  dne  26.11.2019.  TJ  Slezské  Pavlovice  žádá  o  dotaci  ve  výši  40  000,-  Kč.
Zastupitelstvo   obce žádost projednalo a rozhodlo se TJ Slezské Pavlovice z.s. podpořit dotací ve
výši na 25 000,-Kč. 

6/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro TJ Slezské
Pavlovice, z.s.  ve výši  25 000,-  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. 

7) Žádost o dotaci Záchranná stanice Bartošovice
Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 3 000,- Kč., kterou poslala
Záchranná  stanice  Bartošovice  14.11.2019  na  obecní  úřad.  Zastupitelstvo  obce  se  rozhodlo
Záchranou stanici nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 

7/6  –  2019  Zastupitelstvo  obce  Slezské  Pavlovice  schvaluje  dotaci  z  rozpočtu  obce  pro
Záchrannou stanice Bartošovice, IČ. 47657901, se sídlem Bartošovice 146, 742 54. 

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

8) Žádost o dlouhodobý pronájem nebytových prostor
Starostka  informovala zastupitele  a  občany o  žádosti Osoblažského cechu,  z.ú.  na  dlouhodobý
pronájem kanceláře o vel. 16m2 – v druhém nadzemním podlaží obecního úřadu, Slezské Pavlovice
16,  793  99  Osoblaha  za  účelem  poskytování  pracovního  poradenství  v rámci  projektu  reg.č.
CZ.03.2.60/0.0./0.0./16_052/0015632 s názvem „Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na
Osoblažsku“. Starostka krátce představila samotný projekt. 

8/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dlouhodobý pronájem nebytových
prostor  –  kanceláře  o  vel.  16m2 –  v druhém  nadzemním  podlaží  obecního  úřadu,  Slezské
Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha za účelem poskytování pracovního poradenství v rámci projektu
reg.č.  CZ.03.2.60/0.0./0.0./16_052/0015632  s názvem  „Rozvoj  pracovního  a  dluhového
poradenství na Osoblažsku“. Záměr dlouhodobého pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn
na úřední desce OÚ Slezské Pavlovice od 13.12.2019 do 30.12.2019. 

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



9) Žádost o pronájem části pozemku p.č. 179
Starostka představila zastupitelům a občanům žádost o pronájmu části pozemku p.č. 179 o vel. 20
m2, která byla zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce od 13.12.2019 do 30.12.2019. O tento
pozemek projevili zájem dva zájemci. Zájemce č.1 žádá o pronájem a o vyklizení dřeva, které je
uskladněno v části uváděného pozemku (tj. pod balkónem) a zájemce č. 2 žádá o pronájem za
účelem uskladnění  dřeva  v  této  části  pozemku.  Vzhledem  k  rozepři  obou  stran  se  zastupitelé
rozhodli pozemek nepronajmout a obě žádosti zamítnout. 

9/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 179 o
vel. 20 m2, jehož záměr byl zveřejněn na úřední desce OÚ Slezské Pavlovice od 13.12.2019 do
30.12.2019.

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

10) Akční plán plán rozvoje sociálních služeb 

Starostka  obce  seznámila  zastupitele  a  občany  s  Akčním  plánem  rozvoje  sociálních  služeb  na
Osoblažsku pro rok 2020. 

10/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Akční plán rozvoje sociálních
služeb  na  Osoblažsku  pro  rok  2020,  který  je  prováděcím  dokumentem  schváleného
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku 2019 – 2021.

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

11) Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2025 Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska 

11/6 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu
2021 – 2025 Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, který by zveřejněn na úřední desce obce
od 12.11.2019 – 12.12.2019. 

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

12. Organizační záležitosti obce
V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o:

• novém jízdním řádu 2020 a změnami, které obec podstoupila dopravní společnosti. Jednalo
se o  přidání  nového spoje  z  Osoblahy  do Slezských Pavlovic  kolem 10 hod.  dopolední.
Občané,  kteří  jezdí  do  Osoblahy  za  účelem  vyřízení  svých  záležitostí  nemají  možnost
stihnout spoj jedoucí zpět do Slezských Pavlovic, protože jezdí příliš brzo (cca. v 8.40 hod.) a
nebo naopak jsou nuceni dlouho čekat na spoj další (cca. v 11.30 hod.) mezi těmito časy
není žádný další spoj;

• o strategickém plánu rozvoje obce Sl. Pavlovice, který je součástí projektu Mikroregionu
Osoblažska,  jehož  výstupem  budou  passporty  veřejné  zeleně,  veřejného  osvětlení,
vodovodů a kanalizace a veřejného prostranství a dále vzdělávací kurzy pro zástupce obce a
úředníky;



• záměru obce odkoupení budovy naproti zámku - „červeňák“;
• rekonstrukci vodárny, která bude v letošním roce zahájena z důvodu slabého tlaku vody v

obci a celkové rekonstrukce s modernějším vybavením;
• o projektu výsadby zeleně, která bude podél polní komunikace vedoucí od hřiště k obci. V

tuto chvíli se zpracovává  studie a projekt na dotaci, která je dotována 100%;
• o rekonstrukci  válečného pomníku,  která bude započata na jaře  2020.  Obec získala  na

rekonstrukci pomníku dotaci z Ministerstva obrany ve výši 113 360 Kč;
• o pokračování  záměru odkoupení  bytového domu č.p.  113.  V  tuto  chvíli  se  zpracovává

projektová dokumentace a projekt na dotaci na MSK – v procesu;
• o zakoupení nové techniky na obec – tj. Nová sekačka a traktor Vari v celkové hodnotě 126

000 Kč;
• o plánované rekonstrukci 2 bytů, které budou v novém roce následovat;
• v rámci organizačních záležitostí také starostka dodatečně poděkovala patriotům za kříž,

který vyrobili a postavili na původní místo, kde bývaly boží muka.

13) Diskuze

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

Dotaz občana:  Může nechat obec zalepit díry za bytovkou 91-95?
Odpověď: Ano, zajistíme, aby díry byly zasypány.

Dotaz občana: Na tento dotaz navázal další s žádostí o zasypání také dalších děr a to na východní 
komunikaci až dozadu k chalupářům. 
Odpověď: Ano, cílem bude zasypat a poopravit ty části komunikace, kde to bude nutné. 

Dotaz občana: Je možné zasypat také parkoviště za bytovým domem 91-95.
Odpověď: Podíváme se na parkoviště a dle potřeby zasypáme. 

Dotaz občana: Kdy budou probíhat revize plynu? 
Odpověď: Ano s revizí se počítá. Probíhá vždy co 3 roky.  V příštím roce (2020) revize proběhne.

Dotaz občana: Proč obec nedává pytle zdarma, když se sváží plast. Všude v Polsku je dávají zdarma.
Odpověď: Pytle jsou k dispozici k zakoupení na obci, popřípadě jsou tam k dispozici zdarma tašky 
na třídění: sklo, papír, plast. Čím více budeme třídit, tím více se nám bude vracet z Ekokomu peníze
zpět za recyklovaný odpad. Poté můžeme zvažovat pytle zdarma pro občany. V tuto chvíli jsou k 
dispozici zdarma tašky. 

Dotaz občana: Může obec nechat ořezat větve u mostu směrem, jak se jede do vodárny?
Odpověď: Ano, děkujeme za podnět, podíváme se tam a zajistíme ořezávku.

Dotaz občana: Kdy budou probíhat opravy stoupaček?
Odpověď:  Ano, jak již bylo avizováno v listopadu 2019 budou probíhat opravy stoupaček v BD 91 –
95. Vzhledem k tomu, že vodař měl před koncem roku jiné zakázky, bude oprava probíhat 
začátkem roku 2020. 

Dotaz občana: Podpořila obec nějakou finanční částkou rodiny obětí střelby ve FN v Ostravě?  
Odpověď: Obec v tuto chvíli nepodpořila rodiny žádnou finanční částkou. 



Závěr

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásný a pohodový nový 
rok 2020 a ukončila 6. veřejné zasedání Zastupitelstva obce. Schůze byla ukončena v 18.00hod. 

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

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

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

Ve Slezských Pavlovicích 13.01.2020 

Bc. Lenka Drozdová
starostka obce


