
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 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 

Termín konání: 16. 7. 2015 v 17.00 hod.

Místo konání: Kulturní dům, Slezské Pavlovice

Přítomní: Drozdová Lenka 
Rejdová Věra
Uvírová Kamila
Bezděda Josef

Dále přítomni dle prezenční listiny (je součástí zápisu).

Program zasedání:

1) Zahájení a představení programu
2) Složení slibu nového zastupitele
3) Obec informuje občany o činnosti orgánů obce a zasedání zastupitelstva obce a dále 

jiným způsobem v místě obvyklým (dle §97 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích)
- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích) 
- Organizační záležitosti výborů ZO
- schválení člena kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba členů finančního výboru
- Zřízení bytové komise 
– volba předsedy bytové komise
- volba členů bytové komise
- Schválení dotace na dětské hřiště s identifikačním číslem 117D815003397
- Schválení účetní závěrky obce Slezské Pavlovice za rok 2014 
- Schválení přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad a závěrečného účtu za 
rok 2014
- Strategické dokumenty
- Schválení nové obecně závazné vyhlášky obce Slezské Pavlovice č. 1/2015 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slezské Pavlovice
- Schválení nové obecně závazné vyhlášky obce Slezské Pavlovice č. 2/2015 kterou se 
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a 
obnově veřejné zeleně na území obce
- Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost společnosti Osoblažský cech

4) RŮZNÉ
5) DISKUZE

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


1) Zahájení a představení programu
Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Lenka Drozdová. Uvítala všechny přítomné a 
konstatovala, že vzhledem k novým okolnostem, rezignacím zastupitelů z opoziční kandidátky 
KSČM,  a poklesu členů zastupitelů pod 5, není zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice 
usnášeníschopné a tutíž nemůže rozhodovat o záležitostech podle §84 odst. 2 a 85  (dokumenty, 
smlouvy, žádosti, aj.) s výjimkou příjímání rozpočtového opatření a stanovení pravidel 
rozpočtového provizoria.  
Představila program schůze, který byl pro občany pouze informativního charakteru. 

2) Složení slibu nového člena zastupitelstva
Starostka obce vyzvala přítomného člena zastupitelstva Josefa Bezdědu ke složení slibu v souladu s  
§69 odst. 2 zákona o obcích. Před složením slibu upozornila starostka přítomného člena, 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) 
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky." Pan Bezděda složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a 
slib stvrdil svým podpisem. 

3) Obec informuje občany o činnosti orgánů obce a zasedání zastupitelstva obce a dále jiným 
způsobem v místě obvyklým (dle §97 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích)

Zastupitelstvo obce nemůže  v těchto záležitostech hlasovat.

3a) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích). Výše odměny nebylo stanoveno z důvodu nemožnosti schvalování její výše. 

3b) Starotska obce vysvětlila občanům současnou situaci v obci. Popsala rezignace pana Šimáčka, 
pana Podhradského, paní Rygelové a pana Sháněla.  Rezignace zastupitelů i náhradníků byly zaslány
na Krajský úřad MSK. Na základě došlých rezignací, se Kraj vyjádřil k žádosti k novým volbám 
nesouhlasně, vzhledem k špatné formulaci v rezignaci paní Rygelové. Paní Rygelová byla na základě
této skutečnosti znovu vyzvána starostkou, zda by se chtěla stát členkou zastupitelstva. Starostka ji 
sdělila a popsala jaký dopad bude mít rezignace všech opozičních kandidátu na obec a co vše 
můžeme v současnoti přijít. Paní Rygelová nabídku zvážila, ale nakonec podala druhou rezignaci. 
Vzápětí ji však chtěla stáhnout a souhlasila s postem zastupitelky obce Slezské Pavlovice. I přesto, 
však musela být rezignace zaslána na Kraj, který si ji sám vyžádal. Žádost vzešla na podnět pana 
Šimáčka, který na Kraj napsal. V této chvíli čekáme na vyjádření Kraje, zda budou volby a kdy je 
můžeme očekávat. 

3c) V případě usnášeníschopného zastupitelstva byly předmětem jednání tyto body: 

Organizační záležitosti výborů zastupitelstva obce

- schválení člena kontrolního výboru

- volba předsedy finančního výboru

- volba členů finančního výboru

Zřízení bytové komise 

– volba předsedy bytové komise

- volba členů bytové komise

- Schválení dotace na dětské hřiště s identifikačním číslem 117D815003397



- Schválení účetní závěrky obce Slezské Pavlovice za rok 2014 

- Schválení přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad a závěrečného účtu za rok 2014

- Strategické dokumenty

- Schválení nové obecně závazné vyhlášky obce Slezské Pavlovice č. 1/2015 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Slezské Pavlovice

- Schválení nové obecně závazné vyhlášky obce Slezské Pavlovice č. 2/2015, kterou se stanoví 
systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné 
zeleně na území obce

- Žádost o poskytnutí finančního daru na činnost společnosti Osoblažský cech

- Smlouva o spolupráci mezi obcemi při zabezpečování požární ochrany

8) RŮZNÉ – SDĚLENÍ STAROSTKY:

Starostka obce dále informovala občany a možnosti uzavírání manželství v katastru obce, pro 
občany s trvalým bydlištěm zdarma. 

Dále informovala:

- o dokončovacích pracích na soše Sv. Jana Nepomuckého

- o pokračovacích pracích na stavbě sociálních bytů

- o zřízení komunitní kompostárny (bioskládky) na p.č. 227, kde mají občané možnost odnášet 
rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad

- o možnosti navštěvovat Klub děti z Džungle  v rámci kterého mají děti připravný moderovaný 
program. Klub je otevřen od po-pá. 

- o vydávání informačního zpravodaje Slezských Pavlovic, v rámci kterého jsou občané informování 
o dění v obci

Diskuze (objasnění otázek vyslovených z úst bývalých zastupitelů)
V rámci diskuze jsme hovořili o dopisu z opoziční kandidátky KSČM. Starostka odpovídala na 
jednotlivé body dopisu a poté nechala občany, především samotné pisatele dopisu na tyto 
odpovědi reagovat. Dopis obsahoval spoustu narážek na současné zastupitelstvo a osobu starostky,
ale vzhledem k tomu, že jej dostal každý občan, není nutné se k obsahu více rozepisovat. Starostka 
odpověděla na všechyny dotazy uvedné v dopise. Bohužel dva členové opoziční kandidátky se k 
odpovědím nevyjářili a v průběhu diskuze odešli. 
Zde nabízíme krátky souhrn z diskuze....

1. Vedení cykloklubu, hospodaření, pro koho je určen, atd. 
Klub cykloturistů na Osoblažsku je občanské sdružení, které bylo založeno v dubnu 2012 a to 3 členy
výboru – Lenkou Drozdovou, Přemyslem Drozdem a Miroslavou Rygelovou. Sdružení vzniklo z 
důvodu možnosti získat dotaci na kulturně společenské zařízení, které mohou využívat nejen místní 
občané, ale také turisté, ať už pěší nebo na kole.(stanovy cykloklubu jsou k dispozici k nahlédnutí na
obci). Na základě této dotace byl zrekonstruován půdní prostor Kulturního domu. Cykloklub je 
určen všem, kteří se stanou členy klubu. Občersvení v klubu a celkově jeho hospodaření zaštiťuje 
Lenka Drozdová, která má živnostenský list na hostinskou činnost. Po dobu udržitelnosti projektu, 
což je 5 let, (v současné chvíli zbývá cca.1,5 roku) bude klub provozován pouze jako KLUB s 
občerstvením, a je určený pouze členům. Po uplynutí udržitelnosti projetku si mohou prostory 



pronajmout živnostníci, kteří mohou pokračovat v jeho činnosti bez podnímek, které jsou stanoveny
dotací. 
Cykloklub nemá žádné finanční pohledávky (elektrika a voda je zaplacena!).

2. VPP a dohled nad prostranstvím obce...
O čistý a upravený vzhled obce se stará starostka obce spolu s veřejně prospěšnými pracovníky. 
Jsou však přijímány také návrhy a připomínky z řad občanů, kteří chtějí mít hezkou a uklizenou 
obec.

3. Spolupráce obce a ČSŽ A TJ ...
Na toto téma se vyjádřila předsedkyně ČSŽ, která konstatovala, že vidí spolupráci jako 
bezproblémovou a obec vychází sdružení vstříc. Starostka obce se dále vyjádřila také ke spolupráci s
TJ. Spolupráce spočívá nejen v praní dresů a sekání hřiště, ale také v nabídce obce se spolupodílet 
na možných projektech, které bychom mohli zrealizovat v rámci dotací na rekonstrukci kabin, atd. 

4. Jak dlouho potrvá tvorba nových webových stránek?
Tvorba nových webových stránek byla nutná. Starý a nepřehledný design se zmodernizoval a ušetřil
obci cca. 3000,- ročně za jejich správu. Webové stránky nám zdarma navrhla firma Visuallab 
(Přemysl Drozd) a díky jednoduchému ovládání si stránky můžeme sami upravovat, doplňovat, atd. 
Na jejich dokončení se pracuje. Povinné údaje – úřední deska, aktuality – jsou funkční.  

5. Proč starostka neúřaduje na OÚ a ne doma?
Starostka obce úřaduje jak na obecním úřadě (tj. od 7.00hod. zadáváním práce VPP do 14.00hod.), 
tak v domácím prostředí. Účastní se různých jednání a schůzek mimo OÚ. Ke své práci potřebuje 
především funkční mobil a notebook s internetem. Pro občany je k dispozici kdykoli po osobní či 
telefonické domluvě. Starosta/tka je od slova starat se, jak píšou pisatelé, a sami občasné, kteří se 
na mě již obrátili s prosbou či jinou záležitostí mohou posoudit, zda se starostka stará. 

6. Jak bylo vyřešeno vykradení sklepu ve vchodě č. 93?
Starostka obce poukázala na to, že bývalý pan starosta neměl právo ( dle slov policie) zabavovat 
majetek nájemníků i přesto, že dlužili obci nájemné. Tyto záležitosti se řeší občansko právní cestou. 
Není v kompetenci starosty, jako zástupce obce, provádět exekuci a zabavovat věci. O zajištěných 
věcech a uskladněných ve sklepě ve vchodu č. 93 současná starostka nebyla informována. Tyto 
informace dostala až po zmizení věcí ze sklepa. Obecní úřad nemůže zoodpovídat za ztrátu 
zabavených věcí. Pokud bychom měli tuto záležitost řešit přes policii, jak bylo navrhováno, je jisté, 
že se obec bude zpovídat jakým způsobem došlo k zabavení a zajištění věcí z bytu. Vzhledem k 
tomu, že existuje pouze ručně psaný seznam zabavených věcí, bez úředního razítka, bez podpisu 
starosty (pouze s podpisy zaměstnanců) a bez data zabavení, je otázkou, zda jsou tyto podklady 
dostačující pro policii a zda by tato záležitost neměla negativní vliv na obec jako takovou, že 
vykonává činnosti, které obci nenáleží. 

7. Proč paní Drozdová nepokračuje v návaznosti na předchozí zastupitelstvo, kde také fungovala 
jako zastupitel, nebo již zapomněla? Jestli-že chtěla dělat projekty, měla pokračovat v projektech 
zelená úsporám, tj. Zateplení činžovního domu, výstavba topení, střechy apod. Takéž se spíše 
měla snažit o dotaci na výtah...... 
Co se týká projektů, tak se vždy vychází z aktuálních výzev, které jsou určeny pro obce s počtem 
obyvatel do 500. Tyto výzvy je nutné sledovat a samozřejmě na ně včas reagovat. Pokud však 
nejsou vypsané dotační tituly, např. jako je zelená úsporám, není možné o dataci žádat. Tato výzva 
zde byla před rokem, ale v tuto chvíli již není. Samozřejmě je nutné také sledovat podmínky výzvy. 



Před rokem byla jistá možnost získat zpětně dotaci již na hotovou postavenou věc (např. Kotel), ale 
za současných podmínek již tato možnost není. 
Pravděpodobnost získání dotace na již hotovou stavbu (např. zateplení činžovního domu) je 
minimální, ne-li zcela nereálná. Na tyto otázky určitě rádi zodpoví erudovaní odborníci na 
ministerstev, kteří se dotacemi zabývají. 
Určitě budeme nadále sledovat výzvy, vymýšlet nové projekty  (nejen na hřiště), ale až budeme 
opět mít možnost o věcech hlasovat a rozhodovat v rámci zastupitelstva. Pokud nemáme funkční 
zastupitelstvo, nemůžeme nic dělat. 

8. O dětské hřišti se hovořilo, to se Vám nedá popřít, ale nebylo již slyšet jak si hřiště 
představujete, nebo nepotřebujete znát jiné názory, máme ten dojem, že zde žijí i odrostlejší 
děti, které mají jiné zájmy, jako je tenis, volejbal, nohejbal, malé kopané, ….... Nebylo by lepší 
projektovat víceúčelové hřiště? 
Samozřejmě, že víceúčelové hřiště by byl sen každé obce. Ale jak jsem již psala v bodě č. 7, 
vycházíme z aktuálních výzev a navíc výzev, které jsou určeny pro obce do 500 obyvatel. Bohužel až 
takový výběr se nám nenabízí. Získání dotace na víceúčelové hřiště pro tak malou obec, čítající cca. 
220 obyvatel je málo pravděpodobné, a navíc by to už nebylo v částce do 370 000,- (jak je tomu u 
dětského hřiště), ale mnohem nákladnější projekt (od 1 000 000 a výše). Vzhledem k tomu, že se u 
dotace tohoto typu počítá s spoluúčastí obce cca. 30%, je otázka, zda bychom si toto mohli v rámci 
našeho rozpočtu vůbec dovolit. 
K vizuálu hřiště se vyjadřovaly samy děti v rámci klubu Děti z Džungle. S dětmi jsme měli na toto 
téma debatu a poté si samy děti namalovaly obrázky, které byly zveřejněny na facebooku.Součástí 
dětského hřiště (3-14 let) měly být také workout (fitness) komponenty, které jsou určeny dětem nad
14 let. 

9. Nemáte ten dojem, že je třeba také obnovit územní plán?
Územní plán budeme určitě obnovovat s funkčním zastupitelstvem. 

10. Malá informovanost zastupitelů a občanů...
Dle mého názoru, jsou občané i zastupitelé informování prostřednictvím úřední desky, webových 
stránek, facebooku a nově také prostřednictvím Infozpravodaje či info letáků, které jsou roznášeny 
všem občanům do schránek. V rámci zastupitelstva jsem navrhovala pravidelné informativní 
schůzky. 
Tímto tématem bychom ukončili diskuzi. Dopis sice ještě pokračuje o vlivu mého manžela na mém 
rozhodování, ale toto je již věc mimo obecní záležitosti a každký si o tom může udělat závěr sám. 

Závěr
Jednání zastupitelstva obce ukončila starostka v 19. 00 hod. a poděkovala všem přítomným za 
účast.

Ve Slezských Pavlovicích 24.7.2015

Lenka Drozdová
starostka obce


