Program 30. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 13. 3. 2018 v 18:15 hod.
1 / 30
2 / 30
3 / 30
4/ 30
5 / 30

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení dotací pro složky v Suchých Lazcích
Kontrola usnesení ze dne 11.1.2018
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 12.1.2018 - 12.3.2018
6 / 30 Majetkové záležitosti
7 / 30 Schválení výběrového řízení na zhotovitele opravy KZ
8 / 30 Schválení prostor pro svatební obřady v Suchých Lazcích
9 / 30 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
10 / 30 Chodník Přerovec
11 / 30 Oprava vjezdu v centru obce (Moštárna)
12 / 30 Různé
13 / 30 Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 10
1 / 30 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 přítomna Mgr. et Mgr.
Martina Škrobánková (řádně omluvena). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
- Zastupitelé souhlasí: 10
2 / 30
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni PhDr. Richard Dener a p. Lukáš Dener.
Zastupitelé souhlasí: 9
Zdržel se: 1

3 / 30 Schválení dotací pro složky v Suchých Lazcích.
- Starosta obce informoval zastupitele o žádostech obecních složek o dotaci pro rok
2018.
-

-

TJ Suché Lazce
Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o dotaci ve výši 200 000 Kč,
v loňském roce čerpali dotaci 190 000 Kč.
P. L. L. se vyjádřil k fungování TJ Suché Lazce v loňském roce. Byla pořádána
fotbalová utkání mužů, dorostu i nejmladších žáků, která se konají od půlky března do
června a od půlky srpna do listopadu. Dále byl pořádán dětský den. P. L. vyzdvihl
práci s mládeží, hlavně s malými dětmi. Podotkl, že je v dnešní době financování
problémové, sponzoring je minimální. V roce 2017 klub skončil v hospodaření
v mínusu cca 25 000 Kč. Nejvíce fotbalisty trápí havarijní stav budovy na fotbalovém
hřišti; bude se konat mimořádná valná hromada, na které se rozhodne, co bude
s budovou dál; zda si ji TJ Suché Lazce ponechá, anebo nabídne obci do správy.
P. David Závěšický se dotázal, zda bude nadále fungovat Hospůdka na hřišti.

-

-

-

-

-

P. L. L. odpověděl, že hospodu bude pronajímat sl. R. B. Podotkl, že je rád, že měl
někdo o pronájem hospody zájem. Provoz této hospody není rentabilní. Fungovaní
hospody je sezónní, do května bude hospoda otevřena přes víkend, od května přes celý
týden.
Ing. Petr Paláček poděkoval TJ Suché Lazce za činnost, kterou vykonávají pro obec a
s výší dotace souhlasí.
P. David Závěšický podotkl, že 190 000 Kč byl měl být strop částky poskytnuté na
dotaci. Loni se zakoupily pro TJ Suché Lazce branky, světelná tabule, realizovala se
elektroinstalace, zavlažování; reálně jde do fotbalu daleko větší objem peněz.
Starosta poděkoval vedení TJ Suché Lazce za práci pro obec, hlavně vyzdvihl práci
s mládeží. Podotkl, že se mu nelíbí, že na valné hromadě TJ Suché Lazce zaznělo, že
obec pro fotbal nic nedělá, přitom je TJ Suché Lazce čerpá největší finanční
prostředky z obce a svojí činnost i na vybavení pro fotbalisty.
Starosta sdělil, že hřiště vypadá již v lepším stavu, vybudují se nové střídačky.
Problémem je budova, která není v dobrém stavu. Na budově se vykonají udržovací
práce, ale větší investice do této budovy nemá smysl. Je nutné se začít bavit o
budoucnosti celého sportoviště v Suchých Lazcích.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 200 000 Kč pro TJ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10
MS Hošťata
Starosta seznámil zastupitele s žádostí MS Hošťata o dotaci ve výši 30 000 Kč.
V loňském roce sdružení o dotaci nežádalo.
Bc. J. Ž. sdělila, že finance jsou hlavně na ochranu přírody, na činnost na ochranu
zvěře. Výdaje jsou na krmivo, obnovu remízku, každoročně se pořádá 5 brigád
v krajině. 10 000 Kč je na jadrné krmivo pro zvěř a 20 000 Kč na krmelec, který je
v dezolátním stavu a potřebuje nutnou obnovu.
Starosta se zeptal, zda by bylo možné uskutečnit myslivecký ples v Suchých Lazcích.
Bc. J. Ž. sdělila, že ples je i s večeři a neví, zda by měli i v Suchých Lazcích takové
zázemí jako v Podvihově.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro MS Hošťata.
Zastupitelé souhlasí: 10
AVZO TSČ CR SKÁLA
Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci AVZO ve výši 25 500 Kč. V
loňském roce čerpali dotaci ve výši 47 500 Kč
PhDr. Richard Dener sdělil, že finance budou využity na údržbu areálu střelnice a na
akce pořádané pro děti jako je Střelecký den.
Ing. Petr Paláček se dotázal, jak nadále probíhá jednání ohledně pozemků na Strážnici.
Starosta informoval, že je přislíbeno jednání s majitelem.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 25 500 Kč pro AVZO TSČ ČR
SKÁLA.
Zastupitelé souhlasí: 10
Střelecký klub polní kuše
Starosta obce prezentoval zastupitelům žádost o dotaci Střeleckého klubu polní kuše
ve výši 53 000 Kč. V loňském roce čerpali dotaci ve výši 36 300 Kč.
Sl. S. K. informovala zastupitelstvo o činnosti klubu. Každý rok pořádá závody,
v loňském roce dva halové a jeden venkovní. V minulosti se halové závody konaly

-

v Opavě, od prosince v Komárově. Letos se bude konat o jeden závod navíc, venkovní
mistrovství ČR
Sdělila, že činnost klubu je hlavně v oživení něčeho netradičního, co v každé obci
není; účastní se i mezinárodních závodů /tři evropské poháry, jedno mistrovství světa/.
Starosta poděkoval SK za výbornou reprezentaci.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 53 000 Kč pro Střelecký klub
polní kuše.
Zastupitelé souhlasí: 10

Klub důchodců
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 30 000 Kč,
v loňském roce čerpali dotaci ve výši 25 000 Kč.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro Klub důchodců
- Zastupitelé souhlasí: 10
-

-

4 / 30
-

SDH Suché Lazce
Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 93 000 Kč, v loňské roce
čerpali dotaci ve výši 95 000 Kč.
Starosta SDH Ing. Petr Žůrek informoval zastupitele o činnosti SDH. SDH má nejvíce
dětí v okrese, práce s dětmi je podstatnou součástí SDH. Prostředky se v minulém roce
využily na tyto akce: společenský ples, kaprobranní, pálení čarodějnic, tábor, účast na
střeleckém dnu, zaplacení autobusové dopravy na soutěže dětí a mládeže. Plán na
letošní rok je podobný. Dotace se využije na autobusovou dopravu, na údržbu a
opravu hasičárny, bude se pořádat jarní kolo soutěže Plamen.
Starosta poděkoval hasičům za práci s dětmi, jsou vzor v celém kraji a život v rámci
obce doplňují velmi dobře.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 93 000 Kč pro SDH Suché
Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10
Zásahová jednotka MČ Suché Lazce - vybavení jednotky
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Zásahové jednotky MČ Suché Lazce o dotaci
ve výši 108 000 Kč; v loňské roce čerpali dotaci ve výši 108 000 Kč.
Starosta obeznámil zastupitele s problematikou Zásahové jednotky MČ Suché Lazce,
která spadá pod přímé vedení obce a je financována z rozpočtu MČ Suché Lazce.
Starosta dále sdělil, že je nutné tuto jednotku řádně vybavit. Starosta předložil návrh
finančního rozpočtu na vybavení zásahové jednotky v celkové částce 108 000 Kč.
Bc. Jiří Lerche se dotázal, jak dopadla dotace na auto pro zásahovou jednotku.
Starosta odpověděl, že v loňském roce jsme skončili druzí pod čarou, ale pro letošní
rok se budeme o dotaci zajímat znovu.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 108 000 Kč pro Zásahovou
jednotku MČ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10
Kontrola usnesení ze dne 11.1.2018
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 11. 1. 2018.
Usnesení je průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí

5 / 30 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 12.1.2018 - 12.3.2018
- Starosta vyzval pana Davida Závěšického, aby informoval zastupitele, jak proběhl
další kontrolní den na vodní nádrži Sedlinka.
- P. David Závěšický sdělil, že práce na vodní nádrži Sedlinka pokračují podle plánu;
předpokládaný termín dokončení odbahnění VN Sedlinka je naplánovaný na září
2018. Je odtěženo cca 80 % nánosů, je také realizována část odkalovací hráze. Nově
zadavatel zadal realizaci projektu na požerák, který již nevyhovuje a bude realizována
jeho totální rekonstrukce. Bude vypsáno další výběrové řízení na zhotovení nového
požeráku a samotné napouštění přehrady se díky tomu bude realizovat příští rok.
- Starosta dále informoval, že několik rodinných domů v okolí vodní nádrže Sedlinka
obdrželo Sdělení o vypouštění odpadních vod, Suché Lazce (Sedlinka), kde je
informace o kontrole České inspekce životního prostředí, která byla zaměřena na
vypouštění odpadních vod. Kontrolou bylo vizuálně a pachově zjištěno vypouštění
odpadních vod do vodní nádrže Sedlinka proto byla tato informace rozeslána, aby
došlo k nápravě. Celá akce je součástí opatření, které činí Magistrát města Opavy,
nikoliv městská část Suché Lazce.
- PhDr. Richard Dener namítl, že v tomto nevidí konstruktivní řešení. SMO by mělo
přijít s řešením, a ne s represemi proti občanům. Dle zákona o odpadních vodách
veškerá voda z řádu musí být vyčištěna v ČOV z čehož vyplývá, že minimálně každý
měsíc se musí žumpy a septiky vyvážet. Dotázal se, jak to vypadá s kanalizací pro
MČ Suché Lazce.
- Starosta sdělil, že plánuje společné jednání s občany o kanalizaci, kde se projednají
veškeré možnosti kanalizace, klady a zápory. Byla zhotovena projektová dokumentace
na kořenovou čističku, bohužel projekt nemůže být realizován. Dále se řešily i domácí
čističky, kde je obrovský problém v tom, že jdou do vsaku a musí být kladný
hydrogeologický posudek, v naší obci však není vhodné podloží a není ani jednotná
kanalizace, do které by mohly být vypouštěny vody z domácích čističek.
- Starosta dále sdělil, že nejlepší variantou bude splašková kanalizace.
- Starosta přislíbil zjistit co nejvíce informací.
- P. David Závěšický podotkl, že od roku 1974 jsme součástí SMO, ale město ohledně
kanalizace nic nepodniklo, i když mu nařízení EU z roku 2010 nařizuje, aby veškeré
aglomerace nad 2000 obyvatel byly odkanalizované.
- Starosta poděkoval složkám za plesy v obci, dále poděkoval Klubu rodičů za
uspořádání maškarního plesu pro děti.
- Starosta dále informoval zastupitelstvo, že se našel „záskok“ za pí Kubicovou na Poštu
Partner Suché Lazce; jedná se o pí M. L.
- Starosta sdělil o službě Czechpoint na Poště Partner Suché Lazce. Služba naráží na
přísnou legislativu, doufáme, že budeme mít aspoň ověřování podpisů, jednání nadále
trvají.
- Starosta informoval, že jakmile se počasí umoudří, bude se pokračovat na hřišti u ZŠ a
MŠ Suché Lazce.
- Starosta sdělil, že projekt workoutového hřiště jsme přihlásili do soutěže o dotaci
ze SMO.
- Ing. Petr Paláček se zeptal na situaci v ulici Ve Dvoře.
- Starosta sdělil, že se bude řešit společně s ulicí Ke Strážnici, kde již několikrát uvízl
kamion.
- Starosta informoval, že osvětlení na ulici Na Pískovně nebude, neboť cesta nesplňuje
šířku 3,5 m a sloupy osvětlení by musely být v zahradách, proto se od toho záměru
prozatím upustilo.

-

Bc. J. Ž. se dotázala, co bude se stavebním odpadem, který je před hřbitovem na ulici
Ke Strážnici.
Starosta sdělil, že bude v nejbližší době stavební odpad odstraněn.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

6 / 30 Majetkové záležitosti
- Starosta informoval o revokaci usnesení 5/15 ZMČ 16, kde zastupitelstvo souhlasilo
s prodejem příjezdové cesty panu D. D. Nakonec nedošlo k domluvě mezi rodinou D.
a Ch. a ani jeden nesouhlasí s tím, aby ten druhý vlastnil příjezdovou cestu k domu D.
D. a k pozemkům paní Ch.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o revokaci usnesení 5/15 ZMČ 16.
- Zastupitelé souhlasí: 10
7 / 30 Schválení výběrového řízení na zhotovitele opravy KZ
- Starosta informoval zastupitelstvo o dění ohledně oprav KZ. Proběhla konzultace
s paní Skacelíkovou z odboru výstavby Magistrátu města Opavy, a v míře, ve které
chceme realizovat opravu, nepotřebujeme ani ohlášku. Musí se vyhlásit výběrové
řízení podlimitní zakázky na stavební práce. Tzn., že se musí oslovit tři firmy s žádostí
o podání cenových nabídek za souhrn stavebních prací. Souhrn stavebních prací určí
přesně pracovní skupina.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení výběrového řízení na podlimitní zakázku na
stavební práce s názvem "Oprava Kulturního zařízení v Suchých Lazcích" a to v
rozsahu stanoveném pracovní skupinou.
- Zastupitelé souhlasí: 10
8 / 30 Schválení prostor pro svatební obřady v Suchých Lazcích
- Starosta informoval, že byl osloven panem D. R., že by chtěl uskutečnit na Strážnici
svatební obřad; k tomu potřebují vyjádření MČ.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o rozšíření míst pro svatební obřady v Suchých
Lazcích o místo Střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.
- Zastupitelé souhlasí: 10
9 / 30 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
- Starosta vyzval Ing. Václava Skuplíka a pana Davida Závěšického o informace
k činnosti spolku Suché Lazce občanům, z.s.
10 / 30 Chodník Přerovec
- Starosta sdělil zastupitelům, že zastupitelstvo SMO schválilo částku 2 600 000 Kč.
- PhDr. Richar Dener se dotázal, kdy se začne se stavbou chodníku na Přerovec.
- Starosta sdělil, že jakmile SMVaK dokončí opravu kanalizace, začne se s chodníkem.
- Stavební povolení má být vydáno v dubnu.
- Starosta vyzval k hlasování o alokování částky 2 600 000 Kč na stavbu chodníku na
Přerovec.
- Zastupitelé souhlasí: 10

11 / 30 Oprava vjezdu v centru obce (Moštárna)
- Starosta informoval zastupitele o projektu opravy vjezdu v centru obce (Moštárna).
Z konzultací zastupitelů s občany vyšlo variantní řešení. Vypracovaný návrh projektu
samozřejmě doznal menších změn. Realizace opravy vjezdu musí splňovat všechny
náležitosti jinak nedostaneme kladné stanovisko Policie ČR a následně povolení
odboru dopravy Magistrátu města Opavy.
- Zastupitelé berou na vědomí
12 / 30 Různé
- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování příspěvku na stravování zaměstnancům ve
výši 38 Kč.
- Zastupitelé souhlasí: 10
- Starosta vyzval zastupitele k schválení limitu pro výsadbu zeleně pro rok 2018 60 000 Kč. Pro akce Den Země (kolem cesty), nová výsadba směr Strážnice a nová
výsadba u obchodu. K této částce máme přislíbeno ještě 40 000 Kč od odboru
životního prostředí Magistrátu města Opavy.
- Zastupitelé souhlasí: 10
13 / 30 Závěr

PhDr. Richard Dener

Lukáš Dener

USNESENÍ
z 30. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 13. 3. 2018
1/30

ZMČ 17

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 30. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/30

ZMČ 17

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
PhDr. Richard Dener a Lukáš Dener
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/30

ZMČ 17

Schválení dotací pro složky v Suchých Lazcích
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
Dotace pro obecní složky v této výši:
TJ Suché Lazce
200 000 Kč.
SDH Suché Lazce
93 000 Kč
u složky SDH Suché Lazce částka 25 000 Kč zůstává v rozpočtu obce
na autobusovou dopravu.
Klub polní kuše
53 000 Kč
AVZO
25 500 Kč.
Klub důchodců
30 000 Kč.
MS Hošťata
30 000 Kč.
JSDH Suché Lazce
108 000 Kč.

4/30

ZMČ 17

Kontrola usnesení ze dne 11. 1. 2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 11. 1. 2018

5/30

ZMČ 17

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 12. 1.
2018 - 12.3. 2018.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o vodní nádrži Sedlinka
- informace o kanalizaci
- informace o zástupu na Poštu Partner Suché Lazce
- informace o Czechpointu
- poděkování složkám za ples
- poděkování Klubu rodičů za Maškarní ples pro děti

6/30

ZMČ 17

Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- revokaci usnesení č. 5/15 ZMČ 16

7/30

ZMČ 17

Schválení výběrového řízení na zhotovitele opravy KZ
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s vyhlášením výběrového řízení na podlimitní zakázku na stavební
práce s názvem "Oprava Kulturního zařízení v Suchých Lazcích" a to
v rozsahu stanoveném pracovní skupinou.

8/30

ZMČ 17

Schválení prostor pro svatební obřady v Suchých Lazích
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s rozšíření míst pro svatební obřady v Suchých Lazcích o místo
Střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích

9/30

ZMČ 17

Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o konání referenda.

10/30 ZMČ 17

Chodník Přerovec
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
Souhlasí
- s alokací částky 2 600 000 Kč na stavbu chodníku na Přerovec.

11/30

Oprava vjezdu v centru obce (Moštárna)
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o projektu opravy vjezdu v centru obce (Moštárna).

ZMČ 17

12/30

ZMČ 17

Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
s příspěvkem na stravování (stravenky) zaměstnancům na plný úvazek
ve výši 38 Kč za stravenku a to v období od 1. 1. 2018 na dobu
neurčitou.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
s limitem pro výsadbu zeleně pro rok 2018 - 60 000Kč.

11/230

ZMČ 17

Závěr

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

