Program 17. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 12. 7. 2016 v 18.15 hod.
1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 7. 6. 2016.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 8. 6. 2016 11. 7. 2016.
Majetkové záležitosti.
Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce.
Různé.
Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 9.
1 / 17 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

-

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že je přítomna většina zastupitelů. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Řádně omluveny Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková a Vladimíra
Lencová.
Zastupitelé souhlasí: 9.

2 / 17 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
-

Zápisem byl pověřen p. Pavel Nelešovský.
Ověřovateli byli zvolení p. Lukáš Dener a p. Bc. Jiří Lerche.
Zastupitelé souhlasí: 9.

3 / 17 Kontrola plnění usnesení ze dne 7. 6. 2016.
-

Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 7. 6. 2016. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 17 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 8. 6. 2016 - 11. 7.
2016.
-

Starosta obce veřejně poděkoval členům SDH – Suché Lazce, za uspořádání dětského
hasičského tábora 2016.
Starosta dále informoval zastupitele o veřejné brigádě v rámci akce kulturní léto 2016
aneb "Ukliďme si Suché Lazce". Brigáda proběhne 23. 7. 2016, na místním hřbitově.
Starosta obce obeznámil zastupitele s informacemi ohledně společnosti Česká Pošta
Partner. Předpokládané zahájení činnosti Česká Pošta Partner, je plánováno na rok
2017.
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu 2. ročníku Sucholazeckého pivního
festiválku v Suchých Lazcích. Festival se uskuteční 30. 7. 2016, od 10:00 ve středu
obce, u místní kašny. Občané budou mít možnost ochutnat 15 druhů piva. Občerstvení

-

v podobě teplých pokrmů, bude zajištěno pí. I. L. a další organizační záležitosti, budou
zajištěny ze strany obce.
Starosta obce dále informoval zastupitele o pronájmu atrakce autodrom v rámci
sucholázeckého posvícení 2016. Na umístění této atrakce v centu obce není dostatek
prostoru a z tohoto důvodu nebude atrakce pořízena.
Starosta dále obeznámil zastupitele o vyhodnocení možnosti realizace kořenové
čistírny odpadních v Suchých Lazcích. Dle vyjádření ministerstva ŽP, je výstavba
kořenové čistírny v naší městské části po stránce legislativní nemožná.
P. Bc. Jiří Lerche se dotázal, na možný prodej pozemků v blízkosti místního
fotbalového hřiště. Starosta informoval, že první jednání s částí vlastníků již proběhlo.
Bude informovat průběžně.
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 17 Majetkové záležitosti.
-

-

Starosta informoval zastupitele ohledně žádosti p. C., která již byla řešena na
předchozích zasedáních zastupitelstva MČ Suché Lazce. V současné situaci je p. C.
ochoten doplatit cenový rozdíl mezi pozemky. Jedná se o směnu a následné doplacení
rozdílu mezi pozemkem p. C. 838/2 a pozemkem města 461/1. Směna bude provedena
tzv., metr za metr plus doplatek ze strany p. C., jelikož pozemek v majetku města je
v ceně za metr čtvereční mnohem vyšší než pozemek v majetku p. C.
Zastupitelé souhlasí: 9

6 / 17 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce.
-

-

Starosta obce informoval zastupitele o dokončení projektové dokumentace dětského
hřiště MŠ a ZŠ v Suchých Lazcích.
Starosta obce podal návrh, na schválení poskytnutí další dotace, a to ve výši 200 000
Kč, která bude použita na veškeré povrchové úpravy, tak, aby byly zhotoveny všechny
najednou. Dále pak, bude vybrán dodavatel, na základně nejvhodnější cenové nabídky.
P. Ing. Petr Paláček se dotázal na užívání parkoviště u dětského hřiště.
Parkoviště u ZŠ a MŠ nebylo dopravním inspektorátem schváleno a tudíž nebude
realizováno. Bude pouze realizována odstavná plocha pro kontejnery. Hlavním
důvodem je bezpečnost při cestě dětí do školy a ze školy.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování, pro schválení finanční dotace ve výši
200 000 Kč, která bude využita k realizaci zpevněných ploch. Taktéž informoval
zastupitele, že město si vyžaduje v usnesení jasný popis toho, na co konkrétně budou
finanční prostředky využity. Proto je nutné rozhodnutí zastupitelstva.
Starosta dále volí osoby pověřené stavebním dozorem, a to p. Bc. Jiřího Lerche a p.
Davida Závěšického.
Zastupitelé souhlasí: 9

7 / 17 Různé.
-

P. David Závěšický informoval zastupitele o opětovném úniku plynu na rozvodně
plynové stanice v dolní části obce Suché Lazce.
Starosta obce bude tento vzniklý problém projednáván se společnosti RWE.

10 / 17

P. David Závěšický informoval zastupitele o vydání dalšího dílu sucholazeckého
zpravodaje, ve dne 22. 8. 2016.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Závěr.

Lukáš Dener

Bc. Jiří Lerche

USNESENÍ
ze 17. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 12. 07. 2016

1/17

ZMČ 17

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 17. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/17

ZMČ 17

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
p. Lukáš Dener a p. Bc. Jiří Lerche
Zapisovatelem je zvolen p. Pavel Nelešovský

3/17

ZMČ 17

Kontrola plnění usnesení ze dne 07. 06. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 07. 06. 2016.

4/17

ZMČ 17

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v
období od 08. 06. 2016 - 11. 07. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování pana starosty členům SDH – Suché Lazce.
- informace o veřejné brigádě v Suchých Lazcích.
- informace o společnosti Česká Pošta Partner.
- informace o pořádání 2. ročníku pivního festivalu.
- informace o pronájmu atrakce autodrom.
- informace o kořenové ČOV.

5/17

ZMČ 17

Majetkové záležitosti.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- se směnou pozemků parc. č. 838/2 a 461/1 k. ú. Suché Lazce mezi
městem Opava a p. C. a následným doplatkem p. C. za pozemek 461/1,
který má vyšší hodnotu.

6/17

ZMČ 17

Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- finanční dotaci pro ZŠ a MŠ ve výši 200 000 Kč, které budou použity
na zhotovení zpevněných ploch dle projektové dokumentace.

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce schvaluje taktéž využití, již schválené
dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce ve výši 300 000 Kč, že bude použita
pro realizaci zpevněných ploch dle projektové dokumentace.
- volí jako stavební dozor p. Bc. Jiřího Lercheho a Davida Závěšického.
7/17

ZMČ 17

Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o úniku plynu
- informace o vydání dalšího sucholazeckého zpravodaje.

8/17

ZMČ 17

Závěr.

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

