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Z Á P I S Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SLEZSKÉ PAVLOVICE 
 

Termín konání: 27.10.2021 v 16.00 hod. 

Místo konání:  Kulturní dům, Slezské Pavlovice 

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 5 
 
Počet občanů: 
(viz. prezenční listina)  
   
 

1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele 

3. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6 

4. Návrh závěrečného účtu za rok 2020 MRK 

5. Spolupráce obcí s Odborem pro sociální začleňování MMR ČR na období 2021+ 

6. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 194 

7. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 255/1 

8. Žádost o poskytnutí daru  - Naše Odpadky 

9. Organizační záležitosti  

10. Diskuze 

 

1) Zahájení a seznámení s programem 

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Bc. Lenka Drozdová, DiS. v 16.00 hod. a uvítala 
všechny přítomné. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, 
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Dále představila program veřejného zasedání, který byl 
upraven a to zrušením bodu č. 9 Dodatek smlouvy RenoProjekt, a.s. (resp. RenoEnergie, a.s.). 
Starostka přečetla upravený program veřejného zasedání a to bez bodu č. 9. 
 
1/3 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený program  
jednání. 
 
Výsledek hlasování:    Pro : 5   Proti: 0 zdržel se : 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 

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


 
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. 
 
2/3 – 2021 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) Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6 

3/3 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5, 6.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4) Návrh závěrečného účtu za rok 2020 MRK 

4/3 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet obce MRK za rok 
2020, vč. příloh. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Spolupráce obcí s Odborem pro sociální začleňování MMR ČR na období 2021+ 

Starostka krátce shrnula občanům co nám přinesla spolupráce s Agenturou do dnešní dnů (tj. vznik 
dluhové poradny, pracovní poradeny, pracovní místa na zkoušku, nízkoprahové centrum, apod.). 
Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude ukončena smlouva, je nutné spolupráci opět obnovit a 
podepsat nové memorandum o spolupráci. V tuto chvíli je však nutné schválit tento záměr o 
spolupráci s Agenturou, tedy s Odborem pro soc. začleňování.   
 
5/3 – 2021 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje spolupráce obcí s Odborem pro 
sociální začleňování MMR ČR na období 2021+ 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 3  Proti: 2  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6) Záměr pronájmu části pozemku p. č. 194 

6/3 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 194 
ostatní plocha o výměře 30 m2, jehož záměr byl zveřejněn na úřední desce od 12.10.2021 do 
27.10.2021.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 1  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 



 

7) Záměr pronájmu části pozemku p.č. 255/1 

7/3 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 255/1 
zahrada o výměře 748 m2, jehož  záměr byl zveřejněn na úřední desce od 12.10.2021 do 
27.10.2021.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

8) Žádost o poskytnutí daru - Naše Odpadky, z.s. 

8/3 – 2021  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje žádost o poskytnutí daru ve výši 4 500 
Kč. pro společnost Naše Odpadky, z. s. se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČO: 10722289. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 5 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

9) Organizační záležitosti 

V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 

Organizační záležitosti obce 

- o  veřejné projednávání Územního plánu obce, který se uskuteční 3.11.2021 v 15 hod. v 

KD 

- změně ceny za plyn (Propanbutan) 10 kg / 393 Kč, 2 kg / 82 Kč. 

- BD 113, který je nyní již v majetku obce, bude probíhat veřejná zakázka na stavební 

firmu. Byla podána žádost na MSK o úpravu stavebního rozpočtu v dotaci z důvodu 

navýšeních cen za materiály (1. etapa stavebních prací – rekonstrukce střechy + bourací 

práce).  

- Rekonstrukce bytů – dotace Ministerstva financí – práce nadále pokračují 

- Rekonstrukce knihovny a klubu Děti z Džungle – podaná žádost, MAS Osoblažsko – 

schváleno, podstoupeno do druhého kola na schválení na SZIF  

- výsadba stromů v obci – zahájena  

 
14) Diskuze 
 
Organizační záležitosti plynule přešly na diskuzi. V rámci diskuze představila starostka zástupce firmy 
RenoProjekt,a.s., pana Ing. Michaela Brunclíka, který občany informoval o záměru výstavby větrných 
elektráren v naší obci a změnách, které byly v rámci VTE v územním plánu provedeny. Pan Brunclík 
zároveň podotkl, že není spokojen s komunikací se starostkou obce z důvodu neodpovídání na 



zaslané dotazy emailem. Zároveň upozornil na dopis zaslaný datovou schránkou, na který starostka 
obce prozatím vůbec nereagovala. 
 
Starostka obce na toto sdělení odpověděla a vysvětlila, že na dopis z datové schránky neodpovídala 
cíleně, neboť se zastupitelstvo prozatím nerozhodlo o dalším postupu spolupráce. Starostka sdělila, 
že se zastupiteli projednávali také zaslaný dodatek se Smlouvě o spolupráci a prezentovala 
rozhodnutí zastupitelů. Zastupitelé se jednohlasně rozhodli dodatek v tuto chvíli neschvalovat a 
ponechat si čas na připomínky k dodatku ke Smlouvě o spolupráci. Starostka dále konstatovala, že 
na dopis zaslaný datovou schránkou odpoví. 
 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 3. zasedání Zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice a ukončila veřejné zasedání v 16.45 hod. Popřála všem přítomným příjemný zbytek dne.  
 
 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Věra Rejdová    …................................................ 
 
      

Tomáš Kotásek   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 05.11.2021    
 
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


