
 
 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: 24.03.2022 v 17.00 hod. 

Místo konání:  Kulturní dům, Slezské Pavlovice 

Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 4 (1 zastupitel omluven) 
 
Počet občanů: 
(viz. prezenční listina)  
   

1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Určení ověřovatele zápisu a zapisovatele 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci MSK 

5. Žádost o dotaci ČSŽ 

6. Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice  

7. Žádost o dotaci ZO ČSOP Nový Jičín 

8. Žádost o dotaci Centrum pro ZP MSK 

9. Žádost o dotaci Linka bezpečí 

10. Žádost o dotaci Charita Jeseník 

11. Žádost o pokácení dřevin  

12. Úvěr České spořitelny  

13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 

14. Rekonstrukce V.O. obce 

15. Organizační záležitosti  

16. Diskuze 

 

1) Zahájení a seznámení s programem 

Jednání zastupitelstva zahájila starostka obce Bc. Lenka Drozdová, DiS. v 17.00 hod. a uvítala 
všechny přítomné. Starostka konstatovala, že zastupitelka JUDr. Emília Kopalová je dnes z dnešního 
veřejného zasedání zastupitelstva obce omluvena. Přesto je zastupitelstvo schopno hlasovat o 
usneseních, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Dále představila nový program veřejného zasedání, který byl upraven o 
následující body:  bod č. 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru; bod č. 14 Rekonstrukce V.O. obce. 
Starostka přečetla nový program, ke kterému neměl nikdo z přítomných zastupitelů námitky. Před 
samotný hlasováním o programu a dalšími body programu dala starostka prostor pozvanému hostu 
panu Ing. Michalovi Brunclíkovi, projektovému manažeru firmy RenoEnergie, a.s., který projevil 
zájem předstoupit před zastupitelstvem obce a občany, aby podal aktuální informace k legislativě 
polské republiky ve věci výstavby větrných elektráren. Poté starostka poděkovala za informace a 
pokračovala v programu veřejného zasedání.  

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


 
 
 
1/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje na svém zasedání předložený program  
jednání. 
 
Výsledek hlasování:    Pro : 4   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. 
 
2/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Věru Rejdovou a 
pana Tomáše Kotáska, zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

 
3/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

4) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci MSK 

 
4/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Dodatek ke smlouvě o dotaci MSK 
evidenční číslo 03012/2021/RRC a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 4  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Žádost o dotaci ČSŽ 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 30 000 Kč, kterou poslal 
spolek ČSŽ, ZO Slezské Pavlovice na obecní úřad Slezské Pavlovice. Zastupitelstvo obce navrhuje 
výši dotace 25 000 Kč. Zastupitelstvo obce hlasovalo o dotaci ve výši 25 000 Kč, avšak vzhledem 
k absenci  1 zastupitele skončil výsledek hlasování nerozhodně a dotace pro  ČSŽ ZO Slezské 
Pavlovice, Slezské Pavlovice č.p. 49, 793 99, IČO: 00442801 nebyla schválena.  
 
5/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro Český svaz 
žen ZO Slezské Pavlovice, Slezské Pavlovice č.p. 49, 793 99, IČO: 00442801 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: 2   Proti: 2  Zdržel se: 0 
Usnesení nebylo přijato. 



6) Žádost o dotaci TJ Slezské Pavlovice  

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 35 000 Kč, kterou poslal 
spolek TJ Slezské Pavlovice, z.s., se sídlem Slezské Pavlovice 95, 793 99, Slezské Pavlovice, IČO: 
47656182 na obecní úřad Slezské Pavlovice. Zastupitelstvo obce navrhuje výši dotace 25 000 Kč.  
 
6/1 – 2022  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci z rozpočtu obce pro TJ Slezské 
Pavlovice, z.s., se sídlem Slezské Pavlovice 95, 793 99, Slezské Pavlovice, IČO: 47656182  ve výši 25 
000,- Kč. Schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

7) Žádost o dotaci ZO ČSOP Nový Jičín 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 5 000,- Kč., kterou poslala 
Záchranná stanice Bartošovice na obecní úřad. Zastupitelstvo obce se rozhodlo Záchranou stanici 
nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací.  
 
7/1 – 2022 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: 4  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

8) Žádost o dotaci Centrum pro ZP MSK 

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. 
 
8/1 – 2022 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: 4 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9) Žádost o dotaci Linka Bezpečí 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč, kterou 
poslala Linka Bezpečí, z.s. na obecní úřad Slezské Pavlovice. Zastupitelstvo obce se rozhodlo Linku 
Bezpečí, z.s. nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních sdružení a organizací. 
 
 
 
 



9/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje finanční dar z rozpočtu obce pro Linku 
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 4  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 
10) Žádost o dotaci Charita Jeseník 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 20 000 Kč, kterou poslala 
Charita Jeseník na obecní úřad Slezské Pavlovice. Zastupitelstvo obce se rozhodlo Charitu Jeseník, 
Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník, IČO: 60339241 nepodpořit, neboť již podporuje mnoho místních 
sdružení a organizací. 
 
10/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje dotaci ve výši 20 000 Kč. z rozpočtu 
obce pro Charitu Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník, IČO: 60339241.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 0   Proti: 4  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

11) Žádost o pokácení dřevin 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o pokácení dřevin rostoucí mimo les v počtu 3 
bříz v k.ú. Slezské Pavlovice p.č. 476/2 z důvodu obavy, že stromy při větším větru mohou spadnout 
na altán žadatele. Žadatel navrhuje náhradní výsadbu a to tůje.  
 
11/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje pokácení dřevin rostoucí mimo les 
v počtu 3 bříz v k.ú. Slezské Pavlovice p.č. 476/2 a náhradní výsadbu tůjí.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

12) Úvěr České spořitelny, a.s. 

Starostka informovala zastupitele a občany o úvěru, který obec Slezské Pavlovice žádá z důvodu 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce bytového domu v obci Slezské Pavlovice“ č. p. 113 ve výši 
2 000 000 Kč.  
  
12/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje úvěr České spořitelny, a.s.,  
č. smlouvy 0713165139 a to  ve výši 2 000 000 Kč pro projekt „Rekonstrukce bytového domu 
v obci Slezské Pavlovice“. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

 

 

 

 

 



13) Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru 

Starostka informovala zastupitele a občany o Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0430201419 ze 
dne 20.7.2016.  
  
13/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 
0430201419 ze dne 20. 7. 2016.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

14) Rekonstrukce V.O. obce 

Starostka informovala zastupitele a občany o záměru obce nechat opravit veřejné osvětlení obce. 
Jedná se celkem o 38 svítidel, které budou nahrazeny novými úspornějšími LED svítidly. Dojde také 
k revitalizaci hlavního rozvaděče. Opravu bude realizovat společnost ČEZ, se kterou obec navázala 
spolupráci po dobu 10 let, kdy obec bude splácet revitalizaci VO. V ceně paušálních splátek je také 
servis a opravy osvětlení po dobu 10 let.  
 
14/1 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje revitalizaci veřejného osvětlení obce 
včetně hlavního rozvaděče.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

15) Organizační záležitosti 

V rámci organizačních záležitostí informovala starostka zastupitele a občany o: 
 

• žádostech občanů o opravu oken. Starostka sdělila, že dne 29.3.2022 proběhne kontrola 
všech oken a dveří erudovanou firmou. 

• dokončovacích pracích na bytech v rámci získané dotace z Ministerstva financí  

• dalších opravách společných prostor ve vchodech 93, 92, 91 

• výběrovém řízení pro projekt rekonstrukce bytového domu č.p. 113 – I.etapa –  vítězná 
firma Zdeněk Šimčík 

• poslání nové žádosti na projekt Rekonstrukce bytového domu v obci Slezské Pavlovice  II. 
etapa, č. p. 113 v rámci dotační výzvy MSK 

• zahájení rekonstrukce knihovny a klubu na OÚ v nejbližších měsících (květen / červen) 

• o územním plánu obce – zpracovávají se připomínky, zpracovává MěÚ Krnov 

• o připravované žádosti o dotaci na opravu střechy BD 91 – 95  – společný projekt MAS 
Osoblažsko 
 

16) Diskuze 

V rámci diskuze vzešel dotaz zastupitelky paní Rejdové k RD 105 a 106 a nefunkčnosti čističky. 
Zastupitelka žádá oslovení majitele nemovitosti a podání stížnosti k nefunkčnosti čističky a vylévání 
odpadu (splašek) do příkopy. Starostka připomínku bere na vědomí a bude kontaktovat majitele RD 
o sjednání nápravy. Děkuje za připomínku.  
Další dotaz či ohlášení směřovalo k současnému erárnímu bytu, který nyní užívá paní Rygelová. 
Sdělila, že zde nefungují regulátory topení a topení nyní vyhřívá naplno. Děkujeme za připomínku a 



sjednáme opravu regulátorů. Další dotaz se týkal žádosti paní Rygelové na zakoupení nového lina do 
bytu. Starostka sdělila, že zastupitelstvo se na svém jednání rozhodlo koupě lina nepodpořit 
s vysvětlením, že nyní probíhají v bytech obsáhlé rekonstrukce, včetně bytu tazatelky a v tuto chvíli 
již s dalším výdaji nepočítáme.  
 

Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 1. zasedání Zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice a ukončila veřejné zasedání v 17:45 hod. Popřála všem přítomným příjemný zbytek dne a 
poděkovala za dosavadní spolupráci všem zastupitelům.  
 
 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Věra Rejdová   …................................................. 
 
      

Tomáš Kotásek   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 01.04.2022  
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


