Program 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 4. 4. 2017 v 18:15 hod.
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Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2017
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 22. 2. 2017 – 3. 4. 2017
Nákup obecního majetku – party stany
Majetkové záležitosti
Řešení dopravní situace na ulici Ve Dvoře
Různé
Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 9
1 / 23 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen Ing. Petr Žůrek
(řádně omluven) a PhDr. Richard Dener (řádně omluven). Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
- Zastupitelé souhlasí: 9
2 / 23 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovatelkami byly zvoleny Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková a pí. Vladimíra
Lencová
- Zastupitelé souhlasí: 9
3 / 23 Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2017.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 21. 2. 2017. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí
4 / 23 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 22.2.2017 - 3.4.2017.
- Starosta informoval o zahájení provozu Pošty Partner, které proběhlo bez větších
problémů; pouze v počátcích nefungovala datová síť a občané nemohli uskutečňovat
výběry z platebních karet. Nyní však již všechny služby fungují. Starosta informoval,
že z provozních důvodů ze strany České pošty, s. p. dojde k menší změně hodin pro
veřejnost. Vše bude uvedeno na webových stránkách obce. Informace o zahájení
provozu Pošty Partner v naší obci proběhla také v mediích. Aktuálně se řeší otázka
zabezpečovacího a kamerového systému, který bude monitorovat celé okolí obecního
úřadu.
- Starosta obce všechny pozval na veřejnou brigádu v centru obce. Tato akce se
uskuteční u příležitosti Dne Země. Pro brigádníky bude nachystáno malé občerstvení.
- Starosta obce oznámil, že je již dokončen program Kulturního léta. Sucholazecký
pohár bude přejmenován na Memoriál M. S. a Sportovní hry budou společně s Dnem

-

-

-

zdraví. Aktuálně je jednáno s pojišťovnou, zda by zajistila pro Den zdraví i zdravotní
osvětu.
Starosta obce podal informace o nádrži Sedlinka. Proběhl samosběr dřeva, okolí vodní
nádrže zůstalo rozorané, obec bude muset na vlastní náklady okolí upravit. Starosta
obce dotazoval Lesy ČR, s. p., kdy začne vývoz bahna. Zatím však informace
neobdržel.
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že se chystá společná schůzka Zastupitelstva
městské části Suché Lazce s Radou města Opavy, na této schůzce se budou
projednávat především investice pro MČ Suché Lazce.
Starosta obce sdělil, že zřejmě v měsíci dubnu bude svoláno Zastupitelstvo MČ
k projednání referenda ohledně Jižního obchvatu Komárova.
Starosta obce informoval, že kontejnery na zelený odpad budou přistavěny každou
první středu v měsíci, od dubna do listopadu.
Starosta obce dále sdělil, že vláda schválila nové kotlíkové dotace; předpokládá se, že
by mohlo být vyměněno až 5 tisíc kotlů.
Starosta obce poděkoval Klubu rodičů za uspořádání a organizaci maškarního plesu,
který se letos opět vydařil.
Starosta obce sdělil, že probíhají kontroly vývozu septiků a žump městských částí
města Opavy.
Dále starosta obce informoval, že MSkraj zřídil autobusovou linku ze Suchých Lazců
do Štítiny a zpět. Autobus bude jezdit v ranních hodinách a zpět o půl čtvrté
odpoledne. Předpokládá se, že tento spoj začne jezdit na přelomu listopadu a prosince.
Starosta obce oznámil, že světelná tabule a branky pro TJ jsou zakoupeny a fotbalisté
je v plné míře využívají.
Starosta obce informoval, že od 18. dubna 2017 nastupuje v naší obci na sezónní práce
pan D. M. Jedná se o pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti. Všichni
zaměstnanci obce byli proškoleni PO a BOZP.
Starosta obce oznámil, že osvětlení u kapličky Sv. Jana je opět funkční; dále bylo za
pomocí Technických služeb Opava osvětlena vedlejší cesta k RVR traktorky i samotné
RVR.
Starosta obce informoval o práci Městské policie Opava. Městští policisté zajíždějí do
naší obce a kontrolují stání automobilů na obecních chodnících a zeleni.
Starosta obce sdělil informace k rekonstrukci Kulturního domu, při které by mělo dojít
k rozšíření společenské místnosti. Již proběhla schůzka s architektem.
Starosta obce informoval o poškození 40 metrů chodníku na ulici Májová, kdy traktor
ZD Kylešovice, a.s. vjel na chodník, poničil tak dláždění chodníku a část plotu.
Záležitost řeší Policie ČR.
P. David Závěšický se dotázal na referendum k ochvatu Komárova, zda by se dalo
použít původní referendum. Starosta obce sdělil, že nebyly dodrženy formální věci, a
proto musí být referendum vyhlášeno znovu se všemi náležitostmi.
P. Bc. Jiří Lerche se dotázal na možnost umístění značek zákaz kamiónů, podomního
prodeje a parkování pouze 24 hodin na parkovišti u obecního úřadu. Starosta obce
odpověděl, že umístění značky o zákazu domovního prodeje na značku Suché Lazce
při vjezdu do obce jsou v rozporu se zákonem a parkování u obecního úřadu není
v podstatě vymahatelné, značka by byla zbytečná.
P. Bc. Jiří Lerche navrhl rozšíření parkoviště u obecního úřadu o dvě parkovací místa.
Starosta obce sdělil, že by rád zeleň u parkoviště zachoval. P. David Závěšický měl za
to, počet 13 parkovacích míst, které využívají návštěvníci obecního úřadu, pošty,
lékaře i místního hostince, je dostačující. P. Ing. Petr Paláček navrhl oslovení
projektanta, zda je možné na parkovišti parkovací místa vytvořit. Dle starosty obce je

-

podstatnější, aby byla v centru obce hezká zeleň a parkoviště se na její úkor
nerozšiřovalo, navrhl odložení bodu, dokud se nezjistí bližší informace.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5 / 23 Nákup party stanů
- Starosta obce přednesl návrh na nákup tří kusů party stanů. Starosta obce informoval,
že dosud za pronájem jednoho stanu platí obec 1200 Kč po dobu konání akce. Stany
by bylo možné za mírný poplatek zapůjčovat občanům naší obce. Cena jednoho stanu
je 16 849 Kč. Stany by sloužily pro akce pořádané obcí a za poplatek by byly
půjčovány občanům obce.
- P. Vladimíra Lencová se dotázala co se stane v případě, že si někdo stan zapůjčí a
zničí. Starosta obce sdělil, že v případě poničení stanu bude muset ten, kdo si stan
půjčil, na vlastní náklady stan opravit.
- P. Ing. Petr Paláček se dotázal, zda máme místo pro skladování party stanů. Starosta
obce sdělil, že obec disponuje místem pro uskladnění těchto stanů.
- P. Bc. Jiří Lerche navrhl, že půjčovné za stan by bylo 500 Kč a kauce 2000 Kč.
- Zastupitelé souhlasí: 9
6 / 23 Majetkové záležitosti
- Starosta obce obeznámil zastupitele s problémem pozemků pana V., P., S. a pí B., které
sousedí s obecním hřištěm.
- P. D. V. sdělil, že tyto pozemky koupili od obecního úřadu a nyní se na Katastrálním
úřadě uvádí jako majitel pan H. P. V. se dotázal pana starosty, zda je možné tuto
záležitost předat právnímu oddělení Magistrátu města Opavy, případně jak postupovat.
- Starosta obce přislíbil projednat problém s právním oddělením MMO. Jedná se o
duplicitní právo vlastnictví.
- Starosta obce dále navrhl odprodaní obecního majetku, který přímo sousedí s těmito
pozemky. Obec tyto pozemky nevyužívá, ale jsou v majetku obce.
- P. Bc. Jiří Lerche nedoporučuje prodej, dokud nebude vyřešena situace s ostatními
pozemky.
- Zastupitelé chtějí vědět o jakou částku za metr se bude jednat. Starosta obce sdělil, že
se dotáže města, které bude muset provést odhad.
- Starosta obce tento bod odložil a slíbil dodání informací a možností, jak v tomto
případě postupovat. Z právního oddělení by mohl mít vyjádření do konce tohoto
týdne.
- Zastupitelé berou na vědomí.
-

Starosta obce obeznámil zastupitelstvo, že pan F. H. požádal o vyřešení situace s jeho
pozemkem, který slouží jako příjezdová cesta. Pan F. H. žádá, aby obec pozemek
vykoupila.
Starosta obce sdělil, že se jedná o ornou půdu; výkup je 15 korun za m² a celková
výměra tohoto pozemku je 96 m².
Zastupitelstvo souhlasí s odkupem za cenu obvyklou. Starosta bude dále jednat
s panem H.
Zastupitelstvo souhlasí: 9

7 / 23 Řešení dopravní situace na ulici Ve Dvoře
- Starosta obce informoval o dopravní situaci v ulici Ve Dvoře. V této ulici se doprava
komplikuje v případě, že projíždí větší automobil nebo traktor.
- p. Ing. Petr Paláček doplnil, že chodník v této ulici je nevyhovující.

-

P. O. by uvítala, kdy by byl zakázán vjezd větším vozidlům, popř. zřízení
jednosměrky.
p. Ing. Petr Paláček namítl, že by se vyřešil pouze styk dvou aut, ale ne problematika
chodníku.
p. Bc. Lerche navrhl, aby se vypracovala koncepce, podle níž by se dále postupovalo.
Doporučoval zjistit podrobnější informace před schvalováním jednosměrné
komunikace.
pí Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda lze chodník opravit.
p. David Závěšický informoval, že po této ulici jezdí auta velmi rychle především ze
směru zdola nahoru.
P. D. V. se dotázal, zda by Technické služby Opava nemohly předláždit chodník.
Pí Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková navrhuje zákaz vjezdu pro traktory a větší
vozidla.
Starosta obce sdělil, že osloví všechny dotyčné občany, aby se vyjádřili k dopravní
situaci na ulici Ve Dvoře a nechá necenit předláždění chodníků.
Zastupitelé berou na vědomí.

8 / 23 Různé
- Starosta obce informoval zastupitele o pokračování projektu chodníku na Přerovci.
Stavební řízení dosud nezačalo. Aktuálně probíhá vyjadřování dotčených subjektů,
zpracovávají se požadavky města a až poté bude zahájeno stavební řízení.
- Starosta obce uvedl, že budou pozváni všichni majitelé vjezdů k prezentaci tohoto
projektu.
- Projekt chodníku na Přerovci bude jedním z bodů jednání Zastupitelstva s Radou
města Opavy.
- Starosta obce také sdělil informace k problematice parkovacích míst u restaurace Heja.
Navrhl odkoupení pozemků naproti restaurace; o možnosti odkupu pozemku bude
jednat s jeho majitelem – Lesy ČR, s. p.
- p. Bc. Jiří Lerche se dotázal pana T. B., zda se bude pořádat tradiční stavění máje. Pan
T. B. odpověděl, že to patří k tradici a stavět se jako každoročně máj bude.
- Starosta předal zastupitelům dopis od pana V. H., který poslal primátorovi města
Opavy a starostům ostatních městských částí. Dopis je přílohou Zápisu.
- p. David Závěšický se k tomuto dopisu vyjádřil:
- Pan H. navrhl znak s pelikánem což je křesťanský symbol obětavosti. Existuje však
pověst o "hořícím hnízdě s čápem". Bohužel se nedochovala žádná písemná zmínka o
této pověsti kromě zápisu pana F. H. Není vyloučeno, že pověst
s čápem mohla předcházet samotnému znaku s pelikánem. V prosincovém zpravodaji
r. 2000, pak tehdejší starosta informoval o historii značení. Pan H. navrhl schválení
znaku s pelikánem na zastupitelstvu 13. 2. 2001, kde však byl jen 1 pro, 6 proti a 2 se
zdrželi hlasování. Na zastupitelstvu 5. 6. 2001 se podařilo znak
s pelikánem schválit. Přesné hlasování se však v zápisu neuvádí. Proti schválení
následovala řada rezolucí občanů, kteří ji odmítali. Klub důchodců, pamětníků, občané
a organizace KSČM byli proti a sepsali petici. Petice však byla pro formální
nedostatky zamítnuta městem. Nové zastupitelstvo v čele s panem K.
se rozhodlo věc řešit 3. 2. 2004 a provedlo průzkum mezi občany. Na dalším
zastupitelstvu 3. 2. 2004 jednohlasně (9 pro) schválili používání znaku s čápem
a mláďaty, a započali proces, který by měl vést k oficiálnímu schválení znaku s čápem
na MVČR. Každé další zastupitelstvo pak pokračovalo v používání oficiálně
schváleného znaku s čápem. Dle stanoviska Ministerstva Vnitra ČR si může obec
sama zvolit znak a používat kromě znaku a praporu také logo a další symboly.

-

-

Problematiku znaku již řešíme delší dobu, avšak hledáme faktické historické podklady
k dané tématice. Do té doby platí rozhodnutí zastupitelstva a používání logotypu
s Čápem. Myslíme, že by se k volbě znaku měla vyjádřit také veřejnost. Rezoluce
klubu důchodců z roku 2001 je toho jen důkazem.
- Zastupitelé berou na vědomí.

9 / 23 Závěr

Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

pí. Vladimíra Lencová

USNESENÍ
z 23. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE
dne 4. 4. 2017
1/23

ZMČ 17

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 23. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/23

ZMČ 17

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatelkami zápisu
Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková a pí. Vladimíra Lencová
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/23

ZMČ 17

Kontrola usnesení ze dne 21. 2. 2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 21. 2. 2017

4/23

ZMČ 17

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 21. 2. 2017 - 3. 4. 2017.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o zahájení provozu Pošty Partner od 1. dubna 2017,
- informace o výsadbě stromků v centru obce formou dobrovolné
brigády,
- informace o Kulturním létě 2017 v Suchých Lazcích,
- informace o situaci na vodní nádrži Sedlinka,
- informace o schůzce Zastupitelstva MČ Suché Lazce s Radou města
Opavy,
- informace o mimořádném zasedání ZMČ k projednání referenda,
- informace o kontejnerech na zelený odpad,
- informace o kotlíkových dotacích,
- poděkování Klubu rodičů,
- informace o kontrolách vývozu septiků a žump,
- informace o autobusové lince Suché Lazce – Štítina,
- informace o zakoupení a využívání branek a světelné tabule TJ,
- informace o nástupu sezónního pracovníka,
- informace o doplnění osvětlení ul. Přerovecká,
- informace o práci MP Opava,
- informace k rekonstrukci KZ,
- informace o poškození chodníku na ulici Májová,
- informace o možnosti rozšíření parkoviště u ÚMČ.

5/23

ZMČ 17

Nákup party stanů
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s nákupem 3 ks party stanů á 16 849 Kč.

6/23

ZMČ 17

Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o problematice pozemků v blízkosti obecního hřiště.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s odkupem orné půdy za obvyklou cenu a pověřuje starostu obce
k jednání s majitelem pozemku.

7/23

ZMČ 17

Řešení dopravní situace na ulici Ve Dvoře
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o dopravní situaci na ulici Ve Dvoře.

8/23

ZMČ 17

Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o projektu chodníku na Přerovci,
- informace o možnosti odkupu parkoviště naproti restauraci Heja,
- dopis pana H.

9/23

ZMČ 17

Závěr

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

