Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 02. 06. 2015 v 18.15 hod.
1/7
2/7
3/7
4/7

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 12. 05. 2015.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 12. 05. 2015 – 02. 06. 2015.
5 / 7 Schválení dotačních smluv pro složky MČ Suché Lazce.
6 / 7 Schválení finančních prostředků na posvícení.
7 / 7 Sucholazecké kulturní a společenské léto – schválení prodloužení hudební
produkce.
8 / 7 Schválení vyčištění kanalizačního odtoku pod ul. Na Štěpnici.
9 / 7 Schválení odměny za kroniku – rok 2012.
10/ 7 Autobusové zastávky – Přerovec.
11/7 Odkup pozemku par. č. 897/33.
12/7 Interpelace.
13/7 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1/7
2/7
3/7
-

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen p. David
Závěšický.
Program bude rozšířen o 3 body, tj. bod č. 9/7 Schválení odměny za kroniku – rok
2012; bod č. 10/7 Autobusové zastávky Přerovec; bod č. 11/7 Odkup pozemku par. č.
897/33.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Petr Paláček a p. PhDr. Richard Dener.
Kontrola plnění usnesení ze dne 12. 05. 2015.
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 12. 05. 2015. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4/7
-

-

-

5/7
-

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 12. 05. 2015 – 02. 06. 2015.
Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Žídkové, která navrhuje vypnutí semaforu
u hlavní cesty, o víkendech, kdy je menší provoz. Zastupitelé s tímto požadavkem
v rámci bezpečnosti občanů Suchých Lazců, nesouhlasí.
Starosta obeznámil zastupitele o podání žádostí o prodloužení intervalu červené na
semaforech při vjezdu do obce u Technických služeb, s.r.o. a firmě Patriot, která se
dopravním světelným značením zabývá.
Starosta taktéž sdělil zastupitelům, že v rámci žádosti p. Žídkové, nejsou sečeny
pozemky patřící Statutárnímu městu Opava, které se nachází v sousedství pozemku
rodiny Žídkové. Nyní budou tyto pozemky pravidelně sečeny.
Starosta informoval zastupitele o tom, že na ulici Na Pískovně (u hřiště) nefunguje
místní rozhlas. Taktéž tomu je na začátku Suchých Lazců, u p. Žídkové.
Starosta obeznámil zastupitele s průběhem Gulášfestu, který měl u obyvatel velmi
kladné ohlasy. Výnos této akce činil 10.300 Kč, náklady na pořádání této akce byly
13.000 Kč.
Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně kontejnerového stání, o jakékoli
změny ohledně kontejnerů musíme požádat písemně Magistrát města Opavy (Odbor
životního prostředí). V rámci kterého bude starosta požadovat o kontejner na papír pro
obyvatele Přerovce, a u MŠ a ŽŠ Suché Lazce, ať je umístěn kontejner na plasty.
Starosta úspěšně vyjednal s Technickými službami Opava, s.r.o., opravu vozovky na
příjezdu na ul. Májová, Střední a Na Pískovně. Taktéž se podařilo domluvit výměnu
obrubníků, od p. Průdila, k Obecnímu úřadu. Vše bude opraveno Technickými
službami, a. s., v rámci běžné údržby. Plánované opravy budou v rámci měsíce června
a července zrealizovány.
Starosta informoval zastupitele o zrušení pevné linky a faxu na Obecním úřadě,
z důvodů nevyužití.
Starosta vyzval p. Lukáše Denera, aby prezentoval, jak bude zajištěno občerstvení na
Dětském dni, které má pod záštitou TJ Suché Lazce. P. Lukáš Dener obeznámil
zastupitele, že pro návštěvníky Dětského dne je zajištěno: pro děti nealkoholické
nápoje zdarma, pro dospělé stánek alkoholických a nealkoholických nápojů. Dále
bude možnost zakoupení párků v rohlíku, klobásek, palačinek, bramborových placek
a langošů.
Starosta informoval a vyzval občany a zastupitele k účasti na veřejné brigádě, v rámci
obnovy zeleně a výměny plotu na místním hřbitově.
Starosta blahopřál p. Ing. Petru Žůrkovi, JSDH Suché Lazce se v soutěži
o cenu primátora města Opavy, umístila na hezkém šestém místě, se ziskem odměny
za toto umístění 7.000 Kč.
Zastupitelé berou na vědomí.
Schválení dotačních smluv pro složky MČ Suché Lazce.
Starosta předložil zastupitelům vypracované dotační smlouvy všech složek a vyzval
zastupitelstvo ke schválení těchto smluv. Jedná se o klasický postup při schvalování
dotací složkám.
Zastupitelé souhlasí: 10.

6/7
-

Schválení finančních prostředků na posvícení.
Starosta shrnul přípravy na posvícení v naší obci. Zajištěny jsou kolotoče pro malé i
velké, také skákací hrad, stánky, apod. Program pro děti bude tvořen svépomocí.
Starostovi se povedlo vyjednat speciální ceny u provozovatelů atrakcí (5 Kč, 10 Kč,
15 Kč a 25 Kč).
Hudba v rámci posvícení, by měla být zajištěna do částky 2.500 Kč.
Celkové náklady na pořádání posvícení budou činit 50.000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10.

7/7

Sucholazecké kulturní a společenské léto – schválení prodloužení hudební
produkce.

-

Starosta informoval zastupitele s programem kulturního a společenského léta.
A v rámci kulturního léta, proběhne na Obecním hřišti letní kino (11. 07. 2015
a 01. 08. 2015). V těchto termínech bude prodloužena hudební produkce do 24:00 hod.
Dále se občané mohou těšit na cimbálovku a českou kuchyni (25. 07.2015), v rámci
této akce bude prodloužena hudební produkce do 24:00 hod.
Kulturní a společenské léto bude ukončeno posvícením, na kterém je taktéž
prodloužena hudební produkce a to takto:
04. 09. 2015, tj. pátek, do 02:00
05. 09. 2015, tj sobota, do 03:00
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

-

8/7
-

9/7
-

Schválení vyčištění kanalizačního odtoku pod ul. Na Štěpnici.
Starosta informoval o nutnosti vyčištění kanalizačního odtoku pod ul. Na Štěpnici.
Budou osloveni živnostníci z obce, kteří se této problematice věnují o nacenění akce.
Nejnižší nabídka bude následně realizována. Musí se ovšem počkat na zemědělce až
sklidí úrodu. Realizace tudíž srpen – září.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Schválení odměny za kroniku – rok 2012.
Starosta obeznámil zastupitele s odevzdáním zpracované kroniky za rok 2012, p. Mgr.
Věrou Koníkovou. Výše navrhované odměny činí 8.000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10.

10 / 7 Autobusové zastávky – Přerovec.
-

-

Starosta informoval zastupitele o dodání statického posudku autobusové zastávky p.
Dzidou (směr Přerovec – Praskova), v němž je uvedeno, že zastávka nemusí být
podepřená valem hlíny v tom stavu jakém je dnes. Proto bude pokračovat jednání
o odstranění valu.
Zastupitelé berou na vědomí: 10.

11/ 7 Odkup pozemku par. č. 897/33.
-

Starosta informoval zastupitele o odkupu pozemku par. č. 897/33. Jedná se o pozemek
umístěný v centru obce (ul. U Kašny), vlastnící p. Ing. David Hrabovský. Velikost
pozemku je 16 m2. Předběžná cena za 1 m2, činí 400 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10.

12 / 7 Interpelace.
- P. Ing. Petr Paláček oslovil vedení obce, aby se vyjádřilo, jak budou řešeny
hygienické podmínky při pořádání společenských akcí s větším počtem osob
(pořádané Obecním úřadem Suché Lazce). Vedení obce má tuto problematiku
v jednání.
13 / 7 Závěr.

Ing. Petr Paláček

PhDr. Richard Dener

USNESENÍ
z 7. Zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 2.6.2015
2/7

ZMČ 15

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Zastupitelstvo MČ
volí ověřovateli zápisu
p. Ing. Petra Paláčka, p. PhDr. Richarda Denera,
a zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou, DiS.

3/7

ZMČ 15

Kontrola plnění usnesení ze dne 12. 05. 2015.
Zastupitelstvo
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 12. 05. 2015.

4/7

ZMČ 15

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 12. 05. 2015 – 02. 06. 2015
Zastupitelstvo
bere na vědomí
- žádost p. Žídkové
- žádost o prodloužení intervalu červeného dopravního značení
- sekání pozemků nad hlavní cestou
- nefunkční místní rozhlas (ul. Na Pískovně, rozhlas u p. Žídkové)
- informace o pořádání Gulášfestu
- kontejnerové stání
- oprava vozovky na příjezdu ul. Májová, Střední a Na Pískovně +
výměna obrubníků
- zrušení pevné linky a faxu na Obecním úřadě
- zajištění občerstvení na Dětský den
- informace o veřejné brigádě na místním hřbitově
- soutěž o cenu primátora Magistrátu města Opavy

5/7

ZMČ 15

Schválení dotačních smluv pro složky MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
schvaluje dotační smlouvy pro složky MČ Suché Lazce.

6/7

ZMČ 15

Schválení finančních prostředků na posvícení.
Zastupitelstvo
schvaluje finanční prostředky na pořádání posvícení ve výši 50.000 Kč.

7 / 7 ZMČ 15

Sucholazecké kulturní a společenské léto
Zastupitelstvo
schvaluje
prodloužení hudební produkce v těchto termínech:

11. 07. 2015 a 01. 08. 2015 – letní kino – 24:00 hod.
25. 07. 2015 – cimbálovka a česká kuchyně – 24:00 hod.
Posvícení:
04. 09. 2015, tj. pátek, do 02:00 hod.
05. 09. 2015, tj sobota, do 03:00 hod.
8 / 7 ZMČ 15

Schválení finančních prostředků – Posvícení.
Zastupitelstvo
souhlasí s finančními prostředky určených na Posvícení, ve výši
50.000 Kč.

9 / 7 ZMČ 15

Schválení odměny za kroniku – rok 2012.
Zastupitelstvo
souhlasí s výší odměny 8.000 Kč za kroniku za rok 2012, pro
p. Mgr. Věru Koníkovou.

10 / 7 ZMČ 15

Autobusové zastávky Přerovec.
Zastupitelstvo
bere na vědomí
informace k dalšímu postupu u zastávek na Přerovci.

11 / 7 ZMČ 15

Odkup pozemku par. č. 897/33.
Zastupitelstvo
souhlasí s odkupem pozemku par. č. 897/33 za cenu 400/m2.

12 / 7

ZMČ 15

Interpelace.

13 / 7

ZMČ 15

Závěr.

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

