
OBECNÍ ÚŘAD SLEZSKÉ PAVLOVICE
Slezské Pavlovice 16, 793 99 Osoblaha, IČ: 00576093

www.slezskepavlovice.cz, email: obec@slezskepavlovice.cz, tel. 554625670

ZÁPIS Č. 1 Z USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 23.04.2019 v 17.00 hod.

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

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 
zastupitelů: 5
občanů: 

(viz. prezenční listina)

Navržený program: 
1. Zahájení a složení slibu
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty 
e) volba místostarosty

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy a členů finančního výboru
c) volba předsedy a členů kontrolního výboru

6. Zřízení dalších výborů, komise zastupitelstva
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích)
8. Diskuze 
9.  Závěr

Ad 1 ) Zahájení a složení slibu
Zasedání zastupitelstva obce Slezké Pavlovice bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadní starostkou 
Lenkou Drozdovou. Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném zněním. 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
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dní a to od 16.04.2019 do 23.04.2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz příloha č. 1) 
konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 
Aby nově zvolení zastupitelé nabyli všechna práva a povinnosti, je potřeba, aby v úvodu zasedání 
složili slib. 

Složení slibu nového člena zastupitelstva

Předsedající v souladu s  § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu (§55 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený dle §69 odst. 2 zákona o obcích
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce  a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a 
jmenovitě vyzvala členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu (viz. příloha č.2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Ad 2) Určení ověřovatelů zápisu (  § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Alenu Sopčákovou a paní Miroslavu Rygelovou a 
zapisovatelkou paní Ivanu Levákovou.  

Návrh usnesení: 

2/1 – 2019 Zatupitelsto obce Slezské Pavlovice určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Sopčákovou 
a paní Miroslavu Rygelovou. Zapisovatelkou je určena paní Ivana Leváková. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato. 

Ad 3) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zvěřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění. 

3/1 – 2019 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje program ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: Zdržel se:
Usnesení č. 2 bylo přijato. 

Ad 4) V  olba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
Předsedající informovala o domluvě zastupitelů, že pro volební období 2019 – 2022 bude zvolen 1 
místostarosta.



4/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje volbu jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato. 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 
zákona o obcích)
Doposud byl dlouhodobě uvolněn člen zastupitelstva vykonávající funkci starosty obce. Tento stav 
je navržen i pro toto volební období a tedy, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě 
uvolněná dle § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. 

5/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.  

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

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Na pracovní poradě zastupitelů se zastupitelé dohodli, že volba starosty a místostarosty bude 
probíhat veřejně. 

6/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje veřejnou volbu starosty a 
místostarosty obce.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato. 

d) volba starosty 
V rámci porady zastupitelů byl na funkci starosty vznesen jeden návrh a byla navržena Bc. Lenka 
Drozdová. O navržené kandidátce bylo hlasováno zvednutím ruky. 

7/1 – 2016  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice volí starostkou obce Slezské Pavlovice Bc. 
Lenku Drozdovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 3 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato. 

e) volba místostarosty
V rámci porady zastupitelů byl na funkci místostarosty vznesen jeden návrh a byla navržena paní 
Věra Rejdová. O navržené kandidátce bylo hlasováno zvednutím ruky. 

8/1 – 2016  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice volí místostarostkou obce Slezské Pavlovice  
Věru Rejdovou. 

Výsledek hlasování:  Pro: 3 Proti: 2 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato. 



Ad 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starostka informovala přítomné občany o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor podle §  117 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.1 zákona o obcích, protože funkční období výborů zaniklo spolu se 
zánikem předchozího zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý 
(§  117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3 členy (§  
119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§  117 odst. 4 zákona o obcích). 

Dále starostka uvedla, že členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 
místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§  119 odst. 1 
zákona o obcích). Starostka navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 
přičemž každý z nich bude mít tři členy. 

9/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice zřizuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva
obce. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato. 

b) volba předsedy a členů finančního výboru
Starostka obce navrhla předsedu finančního výboru pana Tomáše Kotáska, na kterého  vznesla 
dotaz, zda navrhne další členy výboru. Zastupitel navrhl členy finančního výboru paní Emílii 
Kopalovou a pana Pavla Müllera. 

10/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice volí předsedu finančního výboru pana Tomáše
Kotáska a členy paní JUDr. Emílii Kopalovou a pana Pavla Müllera.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato. 

c) volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starostka obce navrhla předsedkyni kontrolního výboru paní Růženu Štablovou, na kterou vznesla 
dotaz, zda navrhne další členy výboru. Zastupitelka navrhla členy kontrolního výboru paní Alenu 
Demlovou a paní Boženu Tomčalovou.

11/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice volí předsedkyni kontrolního výboru paní 
Růženu Štablovou a členy paní Alenu Demlovou a paní Boženu Tomčalovou.

Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti:  0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato. 



Ad 6) Zřízení dalších výborů zastupitelstva

Starostka informovala přítomné zastupitele a občany, že na poradě zastupitelů nebyl vznesen 
žádný další návrh na zřízení dalšího výboru či komise. Tudíž zastupitelstvo obce se rozhodlo, že 
další výbor či komise nebude zřízena. 

Ad 7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích)

Starostka navrhla, aby neuvolnění členové zastupitelstva obce Slezské Pavlovice byli měsíčně 
odměňování ve výších, které byly dohodnuty na pracovní poradě zastupitelů. A to konkrétně 
stanovit měsíční odměny ve výši 5330,- Kč místostarostovi obce, 1 514,- předsedovi výboru a 800,- 
členovi zastupitelstva obce a to ode dne 23.4.2019.

12/1 – 2019  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva obce Slezské Pavlovice od 23.dubna 2019 následovně: 

– místostarosta obce ve výši: 5 330,- Kč.
– předsedovi výboru ve výši: 1 514,- Kč. 
– členovi zastupitelstva obce ve výši 800,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro:  5 Proti:  0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato. 

10. Diskuze
V rámci diskuze se dotazoval pan Šimáček. Dotaz směřoval co se bude dále dělat se studánkou, 
která neteče. Starostka občany informovala, že již jsme pozvali firmu HydroGeo, která se pokusí 
zjistit, v čem může být problém.
Další dotaz pana Dyla směroval k zídce u obchodu. Kdy se bude dodělávat. Odpověď: Zídka bude 
dokončena firmou S.O.K. během května.  
Další dotaz se týkal sekání dětského hřiště u požární nádrže. Odpověd:  Dětské hřiště u požárky je 
momentálně v pronájmu majitele zámečku. Ti obci platí sekání trávy a to paušální částkou / za 
sezónu. Na to se zastupitelka paní Kopalová dotazovala, zda máme stanovanou nějakou konkrétní 
cenu za m2. Starostka konstatovala, že cena je stanovena paušálně za sezónu ve výši 3 500, - Kč.
Dotaz pana Šimáčka k centrální komunikaci. Dotaz byl spíše koncipován jako vlastní názor o tom, 
jak oprava cesty měla probíhat. 
Další dotaz pana Šimáčka směřoval na výši mzdy starosty obce. Starostka konstatovala, že tato 
informace je veřejně dostupná na internetu a to dle přílohy k nařízení vlády č.  318/2017 Sb. o výši 
odměn členů zastupitelstev.  
Poté starostka diskuzi do zápisu ukončila a nechala prostor ještě pro volnou debatu mimo zápis. 



11. Závěr

Starostka závěrem poděkovala všem přítomným za účast na ustavujícím zasedáním a ukončila 
zasedání v 17.32  hod. 

Zápis v elektronické podobě vyhotovila starostka obce Lenka Drozdová. 

Zapisovatelka:  Ivana Leváková  …...........................................

Ověřovatelé zápisu: Alena Sopčáková  …...........................................

Miroslava Rygelová …...........................................

Ve Slezských Pavlovicích dne 30. 4. 2019

Bc. Lenka Drozdová
starostka


