
 

 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 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 
 

Termín konání: 17.12.2020 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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

3. Rozpočet obce 2021 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2020 

5. Program rozvoje obce Slezské Pavlovice 

6. Záměr obce Slezské Pavlovice – Žádost o dotaci na rekonstrukci veřejných budov 

7. Smlouva o spolupráci mezi obcemi při zabezpečování požární ochrany 

8. Žádost o dotaci ČSŽ 

9. Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice 

10. Žádost o dotaci MŠ Dívčí Hrad pro rok 2021 

11.  Žádost o finanční dar Osoblažský Cech 2021 

12.  Žádost o dotaci Domov pro seniory Osoblaha 

13.  Žádost o finanční dar Centrum pro ZP MSK, o.p.s. 

14.  Žádost o dotaci ZO ČSOP Nový Jičín 

15.  Žádost o pokácení stromu, p.č. 40/1 

16.  Žádost obec Hlinka na provoz MŠ 

17. Organizační záležitosti z obce 

18. Diskuze 

 

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


1) Zahájení a seznámení s programem 

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Bc. Lenka Drozdová, DiS. 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. 
 
1/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený program  
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 ověřovatelé zápisu dnešního zasedání byla navržena paní Věra Rejdová a pan Tomáš Kotásek.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
2/4 – 2020 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) Rozpočet obce Slezské Pavlovice 2021 

3/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočet obce Slezské Pavlovice ve 
výši: příjmy ve výši 5 400 000 Kč a výdaje ve výši 5 400 000 Kč, který byl zveřejněn na úřední 
desce obce od 24.11.2020 do 17.12.2020. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 4  Proti: 1  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Rozpočtové opatření č. 6/2020. 

4/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Program rozvoje obce Slezské Pavlovice 

Starostka představila občanům dokument, který má za cíl stanovit hlavní priority a cíle obce, které 
by obce chtěla realizovat v období  6 let, tedy od r. 2020 až do r. 2026. Starostka konstatovala, že na 
dokumentu se podílelo celé zastupitelstvo obce, ale také všichni občané, kteří se zapojili do 
vyplňování dotazníků. Tento dokument je důležitý pro získávání dotací a bývá často povinnou 
přílohou dotačních žádostí.  
 

 
 
 



5/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Program rozvoje obce Slezské Pavlovice 
2020 – 2026. 
 

 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Záměr obce  – Žádost o dotaci na rekonstrukci veřejných budov 

Starostka představila zastupitelstvu obce a občanům záměr na podání žádosti na dotaci na MMR na 
rekonstrukci obecního úřadu. 
 

6/4 – 2020  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro 
místní rozvoj v rámci výzvy DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 3   Proti: 2  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7) Smlouva o spolupráci mezi obcemi při zabezpečování požární ochrany 

7/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi obcemi při 
zabezpečování požární ochrany. 
 

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

8) 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 a spolek žádá dotaci ve výši 25 000 Kč. Dotace bude využita na náklady spojené s 
přípravami na veřejné akce, které ČSŽ připravuje pro rok 2021 a na zkulturnění pronajatého 
cykloklubu. Zastupitelstvo obce se společně dohodlo, že spolek podpoří částkou ve výši 25 000 Kč. 
Dále zastupitelstvo souhlasí, že spolek může nadále využívat prostory klubovny v budově KD zdarma 
a při pořádání akcí pro veřejnost nemusí platit nájemné v kulturním domě. Také budou bezplatně 
využívat prostory Cykloklubu. 
 
8/4 – 2020 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. Dále Zastupitelstvo 
schvaluje využívání klubovny v KD zdarma.  
 

Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9) 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 a TJ žádá dotaci ve výši 25 000,- Kč. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a 
rozhodlo se TJ Slezské Pavlovice z.s. podpoří dotací ve výši na 25 000,-Kč. 



9/4 – 2020 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. 
 

10) Žádost o dotaci MŠ Dívčí Hrad pro rok 2021 

MŠ Dívčí Hrad, s detašovaným pracovištěm v obci Hlinka, podala žádost zastupitelstvu obce Slezské 
Pavlovice o finanční dar pro rok 2021 na zakoupení hraček a didaktických pomůcek pro děti v MŠ 
Hlinka.  
 
10/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci pro MŠ Dívčí Hrad ve výši  
5 000 Kč. na zakoupení hraček, knih a didaktických pomůcek pro děti v MŠ Hlinka. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato 
 

11) Žádost o finanční dar Osoblažský Cech 2021 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o finanční dar, který podal Osoblažský cech, 
z.ú., IČ. 019 37 324, se sídlem Hlinka 25, 793. Osoblažský cech, z.ú. žádá o dar ve výši 20 000,- Kč.  
 
11/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje finanční dar z rozpočtu obce pro 
Osoblažský cech, z.ú., IČ. 019 37 324, se sídlem Hlinka 25, 793 99 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. 
 
12) Žádost o dotaci Domov pro seniory Osoblaha 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslal Domov pro seniory v 
Osoblaze na obecní úřad a žádá dotaci ve výši 10 000 Kč.  
 
12/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Domov 
pro seniory Osoblaha, p.o., IČ. 452346663, se sídlem Klášterní 34, 793 99 Osoblaha ve výši 10 
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 o finanční dar Centrum pro ZP MSK, o.p.s. 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci, kterou poslalo Centrum pro 
zdravotně postižené MSK, o.p.s. s detašovaným pracovištěm Bruntál na obecní úřad Slezské 
Pavlovice. Zastupitelstvo obce se rozhodlo Centrum pro ZP MSK, o.p.s. nepodpořit, neboť již 
podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 
 
13/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje finanční dar z rozpočtu obce pro 
Centrum pro zdravotně postižené MSK, o.p.s. s detašovaným pracovištěm Bruntál, IČ.26593548, 
se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

14) Žádost o dotaci ZO ČSOP Nový Jičín 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 3 000,- Kč., kterou poslala 
Záchranná stanice Bartošovice na obecní úřad. Zastupitelstvo obce se rozhodlo Záchranou stanici 
nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací.  
 
14/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro 
Záchrannou stanice Bartošovice, IČ. 47657901, se sídlem Bartošovice 146, 742 54 ve výši 3 000 
Kč. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

15) Žádost o pokácení stromů, p.č. 40/1 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti na pokácení stromu – olše 1 ks, která se 
nachází na obecním pozemku p.č. 40/1 v Katastrálním území Slezské Pavlovice. Strom stojí na 
břehu vodního toku, který při vyšší hladině vody podemlívá kořeny stromu a způsobuje sesuv půdy 
kolem stromu. Strom chtějí majitelé domu č.p. 67 pokácet z obavy, že strom se může vyvrátit na 
jejich dům a zároveň kořeny stromu narušují betonové zpevnění břehu.  
 

15/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje pokácení stromu, 1 ks olše, která se 
nachází na obecním pozemku p.č. 40/1 v Katastrálním území Slezské Pavlovice na břehu vodního 
toku pavlovického potoku naproti nemovitosti s č.p. 67.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

16) Žádost obec Hlinka na provoz MŠ 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti Obce Hlinka o příspěvek na spolufinancování 
nákladů na provoz MŠ v Hlince.  
 
 



 
16/4 – 2020 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje příspěvek na spolufinancování 
nákladů na provoz MŠ v Hlince.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

17) Organizační záležitosti obce  
 
V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
 

• Odkoupení BD 113 – podána žádost, zatím nejsou známy výsledky, záměr stále trvá 

• Rekonstrukce obecních bytů – dotace z Ministerstva financí – sledujeme výzvu o dotaci 

• Rekonstrukce místností na obecním úřadě (kanceláří, knihovny a vedlejší místnosti) – podání 
žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj  

• Výsadba zeleně – sledujeme výzvu, podáme novou žádost na výsadbu zeleně v intravilánu 
obce  

• Záměr obce rekonstruovat chodby v BD 91 – 95 – nové omítky, vymalování a elektroinstalace 

• Územní plán – stále v procesu, momentálně ÚP podaný na překlad do polštiny  

• Záměr obce zakoupit nové kontejnery pro BD 91-95, které nahradí současné popelnice 

• Po novém roce dojde k seřízení vchodových dveří u BD 91 – 95 a oken, kde je nutná oprava 

• Zřízení internetu v prostorách kulturního domu pro občany 

• Po novém roce bude dokončeno zábradlí u schodů u hřbitova a také dosazena brána (nová či 
opravena původní),  bude také zarovnaný povrch a okolí bude vysázeno zeleni.  
 

 
14) Diskuze 
 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 
 
Dotaz občana:  Kdy budeme mít přístřešky nad vchodovými dveřmi.  
Odpověď: Přístřešky zatím stále naplánujeme.  
 
Vyjádření zastupitele pane Kotáska:  Rád bych jen doplnil, proč jsme byli proti bodu v programu č. 6 
schválení dotace na rekonstrukci místností obecního úřadu. Nemyslím si, že by to byla špatná 
dotace, je velmi výhodná, ale za nás si myslím, že jsou i jiné věci, priority, než opravovat O.Ú., kde 
není taková frekvence lidí, občanů, a kde jsou pouze 2 osoby. Jsme pro opravy takových prostor, 
které by více využívali občané. To jen k dovysvětlení. 
  
Vyjádření zastupitelky paní Kopalové:  Ráda bych se vyjádřila, proč jsem nesouhlasila s návrhem 
rozpočtu pro rok 2021. Myslím si, že máme jiné priority, které je přednostně řešit v rámci obce a to 
čistička odpadních vod a komunikace. Ani jedna z těchto priorit není v rozpočtu zohledněna. Proto 
jsem proti. To jen k vyjádření k bodu č. 3, rozpočet obce 2021. 
 
 
 

 



Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na posledním zasedání Zastupitelstva 
obce Slezské Pavlovice a ukončila 4. veřejné zasedání. Popřála všem přítomným krásné vánoce a  
do nového roku 2021 všechno nejlepší.  
 
 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Věra Rejdová    …................................................ 
 
      

Tomáš Kotásek   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 28.12.2020    
 
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


