
 

 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: 23.06.2022 v 17.00 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. 2,3/2022 

4. Závěrečný účet obce, vč. příloh 

5. Záměr prodeje pozemku p. č. 42 a části p.č. 143/1 

6. Záměr prodeje pozemku p. č. 145 

7. Žádost o dotaci ČSŽ 

8. Revokace memoranda o spolupráci 

9. Závěrečný účet DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska 

10. Závěrečný účet MRK 

11. Prodej společnosti Osoblažské odpady s.r.o.  

12. Stanovení počtu členů do zastupitelstva obce Slezské Pavlovice  

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, který byl 
upraven o následující bod:  bod č. 12 Stanovení počtu členů do zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice. Starostka přečetla nový program, ke kterému neměl nikdo z přítomných zastupitelů 
námitky.  
 
 

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


 
1/2 – 2022 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 paní Emília 
Kopalová. Zapisovatelkou zápisu je Lenka Drozdová. 
 
2/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice určuje ověřovatelé zápisu paní Růženu 
Štablovou a paní EmíliI Kopalovou, zapisovatelku paní Lenku Drozdovou. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3) Rozpočtové opatření č. 2, 3 /2022 

 
3/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2  a č. 3/2022.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

4) Závěrečný účet obce Slezské Pavlovice, vč. příloh 

 
4/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje Závěrečný účet obce Slezské Pavlovice 
za rok 2021 bez výhrad, vč. příloh, dále účetní závěrku a schvaluje Střednědobý výhled obce Slezské 
Pavlovice. 
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5) Záměr prodeje pozemku p. č. 42 a části p.č. 143/1 

Starostka informovala zastupitele a občany o záměru prodeje pozemku p. č. 42 a části pozemku 
nacházejícího se na p.č. 143/1 o velikosti cca. 665 m2. Přesná velikost pozemku bude vyměřena na 
základě geometrického plánu, který bude předložen před uzavřením smlouvy o prodeji.  
 
5/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej pozemku p. č. 42 o velikosti 283 
m2, zahrada a část pozemku p. č. 143/1 o vel. cca. 665 m2, ostatní plocha.  
 
Výsledek hlasování:    Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0 
Usnesení nebylo přijato. 
 

 

 

 



 

6) Záměr prodeje pozemku p. č. 145 

Starostka informovala zastupitele a občany o záměru prodeje pozemku p. č. 145 o vel. 361 m2, 
zahrada.  
 
6/2 – 2022  Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje prodej pozemku p. č. 145 o velikosti 
361 m2, zahrada. 
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

7) Žádost o dotaci ČSŽ 

Starostka informovala zastupitele a občany o žádosti o dotaci ve výši 25 000,- Kč., kterou poslalo 
sdružení Český svaz žen Slezské Pavlovice na obecní úřad.  
 
7/2 – 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: 3   Proti: 2  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

8) Revokace memoranda o spolupráci   

Starostka informovala zastupitele a občany o Memorandu o spolupráci  - Koordinovaný přístup 
v programovém období 2021 – 2027. Memorandum bylo již schválené na VZ obce dne 22.12.2021, 
usnesením č. 6/4 – 2021. Nyní se jedná o revokaci stávajícího memoranda.  
 
8/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluje revokaci Memoranda o spolupráci  - 
Koordinovaný přístup v programovém období 2021 – 2027.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 4   Proti: 1 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

9) Závěrečný účet DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska  

 
9/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska za rok 2021 včetně příloh, dále zápisy 
z jednání revizní, účetní a inventarizační komise DSO Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

 

 

 



 

10) Závěrečný účet MRK  

 
10/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice bere na vědomí Závěrečný účet MRK za rok 
2021 včetně příloh.  
 
Výsledek hlasování:   Pro: 5   Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

11) Prodej podílu společnosti Osoblažské odpady s.r.o. 

Starostka informovala zastupitele o prodeji podílu 25% společnosti Osoblažské odpady. 
 
11/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice schvaluji prodej 25% podílu obce ve 
společnosti Osoblažské odpady s.r.o., IČ. 04658515, se sídlem Na náměstí 106, 793 99 Osoblaha, 
zastoupená jednatelem Marcelem Chovančákem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 
k jednání o prodeji.  
 
Výsledek hlasování:   Pro:  5  Proti: 0  Zdržel se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

12) Stanovení počtu zastupitelů  

 
12/2 – 2022 Zastupitelstvo obce Slezské Pavlovice stanovuje v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice pro volební období 2022 – 2026 na 5 zastupitelů.  
 
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: 
 

• navýšení ceny za pronájem prostor kulturního domu na adrese Slezské Pavlovice 49, 792 99 
a to z původních 500 Kč na 1 000 Kč. Zastupitelstvo obce s navýšením souhlasí. 
 

• instalaci nového veřejného osvětlení. Instalace bude probíhat  v období  červenec / srpen. 

• probíhajících opravách na B.D.113 v rámci  I. etapy, dále starostka informovala, že byla po-

slána nová  žádost na II. etapu oprav BD 113 v rámci výzvy MSK – zatím neznáme výsledky  

• zahájení oprav v knihovně a v klubu na obecním úřadě, probíhá 

• opraveném propustku a komunikace kolem propustku  

• finálním vyúčtovaní k dotaci z MF, které jsme získali na rekonstrukci bytů; dále o finálním 

vyúčtování dotace z SZIF - výsadba stromů a o finálním vyúčtování dotace z MMR - Územní 

plán obce 



• o Územním plánu obce – v současné době jsou pořizovatelkou zpracované vznesené připo-

mínky a námitky, které již byly odeslány všem dotčeným orgánům 

• o podané dotaci na opravu střechy v majetku obce, BD 91 – 95 – společný projekt MAS 

Osoblažsko, zatím nevíme výsledky  

• o nové kované bráně na hřbitov, starostka oslovila kovářskou firmu, která zpracuje kalkulaci 

na bránu 

• pozvánce na Velký Pavlovický Den, který se uskuteční dne 16. 7. 2022  

• pozvánce na Letní tancovačku s Láskou Band, která se uskuteční dne 12.8.2022  

 

14) Diskuze 

V rámci diskuze vzešel dotaz ohledně opravy veřejného osvětlení. Starostka informovala občana, že 
na opravě se pracuje. Je zda však větší problém, který se řeší. Dochází k výpadku celé větve V.O. Jak 
bylo řečeno dříve, v červenci / v srpnu dojde k revitalizaci celého V.O a původní světla budou 
nahrazeny novými LED svítidly. Do té doby budou opět provedeny opravy tak, aby V.O. svítilo.  
 
Další dotaz směřoval ze strany předsedkyně spolku ČSŽ na zastupitelku obce. Dotazovala se, proč 
nesouhlasila s dotací pro ČSŽ na minulém veřejném zasedání a proč si zastupitelka myslí, že ČSŽ 
nepořádá dostatek akcí. Předsedkyně všem přítomným vysvětlila a vyjmenovala akce, které se 
v posledních dvou letech uspořádaly. Zastupitelka na to odpověděla, že dotaci získali také v době 
covidu a akce se nepořádaly a nyní těch akcí také není dostatek, jako tomu bylo dříve.  
 
Další dotaz vznesla starostka obce na předsedkyni ČSŽ. Dotazovala se, zda mají v plánu otevřít 
Cykloklub, jak tomu bylo dojednáno při podpisu smlouvy o pronájmu klubu. Předsedkyně 
odpověděla, že se ve Svazu rozhodli Cykloklub dále nepronajímat, neboť z kapacitních důvodů 
nemohou klub pravidelně otevírat. S ČSŽ bude k 1. 8.2022 ukončena smlouva o pronájmu.  
 
Další dotaz občanky směřoval na kanál, který prochází soukromým pozemkem. Vznesla žádost, zda 
by jej mohl majitel pozemku vyčistit.  
 
Další dotaz se týkal nefunkční čističky u domů 105 a 106. Občanka žádá, aby starostka oslovila  
majitele nemovitostí, aby sjednal nápravu. Starostka na odpověděla, že došlo ke změně majitele 
nemovitostí a že bude nového majitele kontaktovat.  
 
Do diskuze se zapojil také majitel zámku. Sdělil své požadavky, které bude zasílat také datovou 
schránkou. Žádá obec o součinnost ve věci obnovy a zachování hodnot zámeckého areálu. Žádá o 
demontáž všech hracích prvků na p.č. 103/1. Dále o přesunutí kontejnerů na recyklovaný odpad, 
odpadkových košů, laviček, květináčů, vodníka. Dále majitel zámku informoval zastupitele, že podal 
podnět do společnosti ČEZ k opravě či revitalizaci elektrického sloupu, který se nachází vedle zámku.   
   
 

 

 

 



Závěr 

Závěrem starostka poděkovala všem přítomným za účast na 2. zasedání Zastupitelstva obce Slezské 
Pavlovice a ukončila veřejné zasedání v 17:50 hod. Popřála všem přítomným příjemný zbytek dne a 
poděkovala za dosavadní spolupráci všem zastupitelům.  
 
 
 
 
Zapisovatelka:    Lenka Drozdová   …................................................ 
 
 
Ověřovatelé zápisu:    Emília Kopalová  …................................................. 
 
      

Růžena Štablová   …................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ve Slezských Pavlovicích 04.04.2022  
 

  
 

Bc. Lenka Drozdová, DiS. 
              starostka obce 


