
 

 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 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 
 

Termín konání: 27.05.2021 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. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK  

4. Závěrečný účet obce, vč. příloh, zpráva z auditu 

5. Rozpočtové opatření č. 2 

6. Záměr prodeje pozemků p. č. 143/2  

7. Záměr prodeje pozemků p. č. 447 a p.č. 439 

8. Záměr prodeje pozemků p. č. 143/3 

9. Záměr prodeje pozemků p. č. 453/1, p. č. 114/3, p. č. 114/4 a p.č. 143/4 

10. Žádost o dotaci Linka bezpečí 

11. Smlouva o dílo na rekonstrukci obecních bytů  

12. Závěrečný účet vč. příloh Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska 

13. Organizační záležitosti  

14. 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.  
 

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


1/2 – 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 Růžena Štablová a pan Tomáš Kotásek.  
Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
2/2 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Růženu 
Štablovou a pana Tomáše Kotáska. Zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 

3/2 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu MSK a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Závěrečný účet obce, vč. příloh, zpráva z auditu 

4/2 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020, vč. 
všech příloh a schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice za 
rok 2020. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Rozpočtové opatření č. 2 

5/2 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Záměr prodeje pozemků p. č. 143/2  

6/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej pozemku p.č. 143/2 ostatní 
plocha o výměře 408 m2, jehož záměr byl zveřejněn na úřední desce od 14.04.2021 do 30.04.2021.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 



 

7) Záměr prodeje pozemků p. č. 447 a p.č. 439 

7/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej pozemku p.č. 447 orná půda o 
výměře 2855 m2 a pozemku p.č. 439 ostatní plocha o výměře 2150 m2, jejichž  záměr byl zveřejněn 
na úřední desce od 08.03.2021 do 23.03.2021.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 3   Proti: 2  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

8) Záměr prodeje pozemků p. č. 143/3 

8/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej pozemku p.č. 143/3 ostatní 
plocha o výměře 205 m2, jehož záměr byl zveřejněn na úřední desce od 14.04.2021 do 30.04.2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

9) Záměr prodeje pozemků p. č. 453/1, p. č. 114/3, p. č. 114/4 a p.č. 143/4 

9/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej pozemku p.č. 453/1 trvalý 
travní porost o výměře 131 m2, prodej pozemku p.č. 114/3 zahrada o výměře 50 m2, prodej 
pozemku p.č. 114/4 zahrada o výměře 20 m2 a prodej pozemku p.č. 143/4 ostatní plocha o 
výměře 73 m2, jejichž záměr byl zveřejněn na úřední desce od 11.05.2021 do 26.05.2021. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

10) Žádost o dotaci Linka bezpečí 

10/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu obce 
Slezské Pavlovice pro sdružení Linka Bezpečí ve výši 2 000 Kč.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

11) Smlouvu o dílo na rekonstrukci obecních bytů  

11/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje smlouvu o dílo na rekonstrukci 
obecních bytů a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

 



 

12) Závěrečný účet vč. příloh Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska 

12/2 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu 
– Sdružení obcí Osoblažska, vč. všech příloh. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

13) Organizační záležitosti 

V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 

 

• Podaných a plánovaných projektech 

- Odkoupení BD 113 – podařilo se nám získat dotaci z MSK na odkoupení nemovitosti vč. 

pozemku a částečnou opravu BD. Oprava bude probíhat etapově, dle finančních 

možností obce. V současné době se jedná s právníkem ohledně kupní smlouvy, 

s majitelem nemovitosti, s bankou ohledně úvěru, apod.  

- Rekonstrukce bytů – dotace Ministerstva financí – čekáme na výsledky podané dotace 

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

místnost) – čekáme na vyjádření k podané dotace 

- Výsadba zeleně – dotace 100% - dotaci jsme získali, výsadba bude probíhat na podzim, 

září/říjen, občané se mohou do výsadby také zapojit.  

- Zábradlí u hřibitova se vyrábí, je v procesu. 

- Žádost o úpravu odvodnění v obci – žádost byla přijata a bude se řešena po konzultaci 

s odborníky.  

 
14) Diskuze 
 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze byly vzneseny tyto dotazy: 
 
Dotaz občana:  Kdy odstraníte to pletivo v potoce?  
Odpověď: Starostka poděkovala za dotaz a sdělila, že pletivo bude odstraněno. 
 
Dotaz občana:  Řešíte se zemědělci zaorávání cesty a tu díru u vepřína? 

Odpověď: Ano, tento problém se zemědělci řešíme. Písemně i osobně jsme zemědělce vyzvali, aby 
se tato situace již neopakovala. Na osobní schůzce a bylo přislíbeno, že se to opakovat nebude. Díru 
u vepřína jsme již také řešili s majitelem vepřína a opět bylo přislíbeno, že díru zabezpečí.¨ 

 

 
 

 

 

 



 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 2. zasedání Zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice a ukončila veřejné zasedání v 17.30 hod. Popřála všem přítomným příjemný zbytek dne.  
 
 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Růžena Štablová   …................................................ 
 
      

Tomáš Kotásek   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 10.06.2021    
 
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


