
 

 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 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 
 

Termín konání: 16.03.2020 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 ověřovatele zápisu a zapisovatele 

3. Marius Pedersen – odpady 

4. Rozpočtové opatření č. 1 

5. Investiční záměr obce na dotaci z Ministerstva Financí  

6. Žádost o dotaci Charita Jeseník 

7. Organizační záležitosti z obce  

- Podané a plánované projekty 

- Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 447, a p.č. 439 –  záměr vyvěšen od 

8.3. do 23.3.2021   

- Žádost o pronájem pozemku – záměr vyvěšen 10.3.2021 do 25.3.2021 

- Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 143  – záměr vyvěšen 11.3.2021 

do 26.3.2021 

8. Diskuze 

 

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, který byl 
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doplněn o další body programu – Rozpočtové opatření č. 1, Investiční záměr obce na dotaci 
z Ministerstva Financí, Žádost o dotaci Charita Jeseník.  
 
1/1 – 2021 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 paní Emília Kopalová.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
2/1 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Věru Rejdovou a 
paní Emílii Kopalovou. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Marius Pedersen – odpady 

3/1 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje novou dohodu o výběru poplatků a 
předávání dokladů vč. příloh 1, 2, 3 s dodavatelem Marius Pederson, a.s. se sídlem Průběžná 
1940/3, Hradec Králové.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

4/1 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Investiční záměr obce na dotaci z Ministerstva Financí  

Starostka představila občanům investiční záměr obce a to záměr rekonstrukce obecních bytů, který 
obec předloží v rámci dotační výzvy na Ministerstvo financí.  
 
5/1 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Investiční záměr a podání žádosti o 
dotaci v rámci podprogramu "298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury" 
vyhlášeného Ministerstvem financí pro projekt Rekonstrukce obecních bytů ve Slezských 
Pavlovicích." 

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



6) Žádost o dotaci Charita Jeseník 

Starostka představila zastupitelstvu obce a občanům žádost o dotaci Charita Jeseník, která žádá 
dotaci ve výši 20 000 Kč. 
 

6/1 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci pro Charita Jeseník ve výši 
20 000 Kč.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
7) Organizační záležitosti obce 

V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
 

• Podaných a plánovaných projektech 

- BD 113 – podaná žádost na dotaci, čekáme na vyhodnocení žádosti, nyní probíhá úklid 

nemovitosti na náklady majitele 

- Rekonstrukce bytů – dotace Ministerstva financí – čekáme na výzvu 

- Rekonstrukce obecního úřadu – interiér – kanceláře, knihovna, klubovna (jednací 

místnost) – čekáme na vyjádření dotace 

- Výsadba zeleně – dotace 100% - podáno – studie zeleně 

 

• Proběhla oprava chodeb ve vchodech 94 a 95 

• Byly nakoupeny kontejnery pro BD 91 -95 

• Proběhlo seřízení oken a dveří 

• Seznámení s časopisem poeta – možnost zapojení se do projektu a přispívat svými pří-

spěvky (básně, kresby, aj.) 

 

• Žádosti o obecní pozemky:  

Byly podány žádosti o odkoupení a pronájem obecních pozemků. Žádosti byly přijaty a vy-

věšeny dle zákona na úřední desce. Vzhledem k tomu, že zákonná povinnost vyvěšení je 15 

dní, není možné nyní žádosti chválit. Zastupitelstvo obce bylo se záměry prodeje a záměrem 

pronájmu seznámeno a bere na vědomí záměry a také jejich vyvěšení.  

 

- Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 447, a p.č. 439 –  záměr prodeje vyvěšen od 

8.3. do 23.3.2021   

- Žádost o pronájem pozemku – záměr pronájmu vyvěšen 10.3.2021 do 25.3.2021 

- Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 143  – záměr prodeje vyvěšen 

11.3.2021 do 26.3.2021 

 
 
 



 
14) Diskuze 
 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 
 
Dotaz občana:  Proč byla olše pokácena na náklady obce. O strom byl zájem, stačilo vyhlásit, dát 
plakát na vývěsku, že se bude kácet strom a určitě by se našel někdo, kdo by si dřevo koupil a obec 
by tak snížila náklady na pokácení.  
Odpověď: Starostka poděkovala za dotaz a sdělila, že tento postup bere na vědomí.  Návrh občana 
zní logicky. Příště bychom mohli pokácení stromu takto aplikovat. Poděkovala za poznámku. 
 
Dotaz občana:  Kdy bude hotové zábradlí u kostela? Mohli byste tam dát alespoň nějaké provizorní? 

Odpověď: Na zábradlí se již začíná pracovat. Nebylo na to vhodné počasí. Ale již brzy bude práce 
započata.  
 
Dotaz občana:  Z bytovky padají desky ze střechy. Někomu to spadne na hlavu.  
Odpověď: Ano, podhledové desky jsou odchlíplé, víme o tom. Stále probíhá reklamace kvůli střechy. 
Součástí této reklamace jsme upozornili také na odchlípnuté desky. Je to v procesu. 

Dotaz občana:  U vchodu č. 94 se propadá dlažba chodníku.  
Odpověď: Starostka poděkovala za upozornění a sdělila, že chodník necháme opravit.  

 

Dotaz občana:  Ta alej co byla vysázena u pole. To nevíte, že má být od hranice zachována 
vzdálenost 3 metry? To ať se pak nedivíte, že ty stromy můžou být poškozené a jsou to zbytečně 
vyhozené peníze obce. 
Odpověď: Alej stromů byla vysázena z toho důvodu, aby nedocházelo k neustálému zaorávání 
obecního pozemku – místní polní cesty. Alej byla dotována 100 % z dotace, přesto si přejeme, aby 
samozřejmě stromy poškozeny nebyly. Hranice pozemku byla vyměřena geodetem, avšak značky 
byly zaorány a označena hranice byla takto zničena.  

 
Dotaz občana:  Opět se chci zeptat na přístřešky nad vchody. Může obec zajistit přístřešky nad 
vchody 91-95. 
Odpověď: V tuto chvíli obec neplánuje nákup ani instalaci přístřešku nad vchody. Děkujeme za 
dotaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 1. zasedání Zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice a ukončila 1. veřejné zasedání v 17.40 hod. Popřála všem přítomným příjemný zbytek 
dne.  
 
 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Věra Rejdová    …................................................ 
 
      

Emília Kopalová   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 25.03.2020    
 
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


