Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 24. 9. 2020 v 18:15 hod.
1 / 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 14 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 14 Kontrola usnesení ze dne 30. 7. 2020
5 / 14 Zpráva starosty o chodu obce
6 / 14 Změna organizace obecního úřadu MČ Suché Lazce
7 / 14 Různé
Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 8
1 / 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce ve smyslu § 92
odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sbírky, o obcích a v souladu s článkem 9 odstavce
1 Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Opavy zahájil 14. zasedání
Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce. V souladu s § 93 odstavce
1 zákona o obcích informoval o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva, a to vyvěšením na úřední desce městské části Opava – Suché
Lazce, tj. v zákonné lhůtě před zasedáním zastupitelstva, která činí 7 dnů.
- Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomna Mgr. et Mgr. Martina
Škrobánková (řádně omluvena), pí Darina Vašková (řádně omluvena) a p. Lukáš
Dener (řádně omluven).
- Konstatoval, že se jedná o řádné zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno
a vyhlášeno dle Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Opavy. Zápis
z minulého jednání zastupitelstva byl podepsán určenými ověřovateli a proti tomuto
nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto se zápis pokládá za schválený.
- Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio záznam, který
bude umístěn na webových stránkách městské části Opava – Suché Lazce.
- Pokud subjekt údajů tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění
osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, nechť uplatní své
právo dle poučení na vstupních dveřích sálu kulturního zařízení.
- Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2 / 14 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
3 /14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Ing. Petr Žůrek a p. Josef Doboš.
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 14 Kontrola usnesení ze dne 30. 7. 2020
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 30. 7. 2020. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5 / 14 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že SMO oficiálně schválilo na svém zasedání záměr úvěru
400 milionů korun, ve kterém je zahrnuto také financování kanalizace Komárov –
Suché Lazce. SMO zaplatí celou částku a z Ministerstva životního prostředí ČR pak
bude vrácena dotace 163 milionu korun. Realizace kanalizace začne v měsíci březnu
2021 a konec se předpokládá srpen - září 2022. Dále starosta informoval, že vše co se
týká informací o splaškové kanalizace v naší obci, tyto budou obsaženy ve speciálním
sucholazeckém zpravodaji. Zde budou občané informováni, kudy kanalizace povede,
kde budou přípojky a kde budou přeložky. Budou zde veškeré souhrnné informace.
- Starosta informoval, že dne 10. 9. 2020 proběhla schůzka s vedením SMO ohledně
rekonstrukce místní školy, která je naplánována na léto roku 2022. Bude nutné opravit
také kotelnu, projekt se tedy navýšil o 1 mil. korun. Celková cena rekonstrukce se
pohybuje cca okolo 10 mil. korun. Projektová dokumentace, kterou ZMČ Suché Lazce
schválilo na minulém zasedání, se bude muset znovu navýšit, neboť překročil částku
100 tisíc korun. Začátek realizace oprav se plánuje na červenec 2022 popř. na červen
2022. Momentálně se plánuje, že rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu SMO.
- Dále starosta informoval o novém zázemí pro sportovce. Ing. Arch. P. M. předložil dvě
varianty, jak by mohlo zázemí pro sportovce vypadat. Předpokládá cena je cca 5
milionu korun bez DPH. Akce bude hrazena z rozpočtu MČ Suché Lazce.
Předpokládána realizace nového zázemí pro sportovce je červenec 2022 po dohrání
sezóny.
- Starosta sdělil, že dále je plánovaná rekonstrukce půdy na obecním úřadě, úprava
parčíku u hasičárny, která již započala a úprava cesty u hřbitova, aby se zabránilo
znečištění cesty přívalovými dešti.
- Starosta informoval, že v příštím roce by se mělo začít s opravami kapličky svatého
Jana Nepomuckého.
- P. David Závěšický se dotázal na kanalizační přípojky, zda se dozvědí občané jejich
hloubku a umístění přípojky.
- Starosta sdělil, že vše bude ve speciálním sucholazeckém zpravodaji a v technické
zprávě.
- Ing. Petr Paláček se dotázal na dopravní značení u zastávky Zemědělské družstvo a na
odstranění kamenů.
- Starosta sdělil, že kameny budou odstraněny a bude zde umístěno značení. Dále
informoval, že projedná s Technickými službami Opava a odborem dopravy, jak dále
naložit s nepříjemným vystupováním u této zastávky. Informoval, že zastávka je
v nevyhovujícím stavu a pokud se bude dělat nová, bude se muset inovovat celá, jak
tomu bylo u restaurace Heja.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
6 / 14 Změna organizace obecního úřadu MČ Suché Lazce
- Starosta v e-mailu zaslal zastupitelům informace k organizační změně na obecním
úřadě. Přijal nabídku na funkci náměstka primátora SMO. Tato skutečnost ovšem nese
zásadní změny v rámci současného fungování obecního úřadu městské části Suché
Lazce. Zásadní změny z pozice uvolněného člena našeho zastupitelstva. Předem
proklamoval, že v případě zvolení náměstkem primátora města, má v úmyslu zůstat

-

-

-

starostou MČ Suché Lazce, ovšem s tím dovětkem, že se vzdá nároku na odměnu.
Zákon bohužel toto nepovoluje a ten se musí ctít a respektovat. V rámci odměn jak
uvolněných tak neuvolněných zastupitelů zastupitelstva má své pravidla, která nelze
obcházet, a v rámci výše odměny neuvolněného starosty MČ Suché Lazce musí být
dodržena minimální výše odměny. Minimální stanovená částka pro neuvolněného
starostu v obci při rozmezí 1000 – 3000 obyvatel je 18 000 Kč. Nelze se vzdát plně
odměny, v což starosta doufal, a byla by to pro něj nejjednodušší forma. V tuto chvíli
sdělil, že čistý příjem rozdělí mezi spolky a to TJ Suché Lazce, AVZO, Polní kuše,
SDH a Myslivci. Dále pak Klub důchodců a Klub rodičů. Druhý krok změny je
navolení nové komise starosty obce, jejímiž členy by měli být Ing. Petr Žůrek, Josef
Doboš, Darina Vašková a David Závěšický. Tato komise by měla fungovat v rámci
činností, které starosta nebude moci vykonávat, Odměnu pro členy komise navrhne
pro schválení zastupitelstvu ve výši 3000 Kč osoba/měsíc.
Dále starosta sdělil, že se změnily úřední hodiny starosty v obci a to na každé úterý od
17-19 hodin.
Ing. Petr Paláček se dotázal, jak to tedy nyní bude fungovat v obci. Vzhledem k tomu,
že se budou platit další 4 osoby což je další 14-15 tisíc měsíčně i s odvody z obecní
kasy, zda je opravdu nutné vytvářet tuto komisi a co bude její náplní.
Starosta sdělil, že administrativní úkony bude dělat pořád on, čtyřčlenná komise bude
zajištovat obecní a kulturní akce a dohlížet na chod v obci, který není v silách starosty
obce.
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda by nebylo vhodnější, aby místostarosta Ing. Václav
Skuplík vyměnil místo se starostou a nemusela by se vytvářet další skupina. Připadá
mu nelogické platit starostu, místostarostu a ještě další skupinu, která bude vykonávat
jejich práci. Odměna starosty, odměna místostarosty a odměna dalším čtyřem lidem
mu připadne nelogická.
Starosta sdělil, že mu to připadne logické; systém, který vytvořili, je to nejlepší, co se
dalo v dané situaci vytvořit.
Ing. Václav Skuplík sdělil, že o funkci starosty nemá zájem a vzhledem ke své
pracovní zaneprázdněnosti by funkci nemohl dostatečně vykonávat. Sdělil, že v rámci
svých možností starostovi obce vypomůže, což bude zahrnovat drobné nákupy a
zástup za starostu. Starosta dále sdělil, že jeho práce v Suchých Lazcích má široký
záběr a pro tuto práci je opravdu nutné, aby nadále někdo vykonával. Proto je nutná
komise.
Ing. Petr Paláček se dotázal, jak bude starosta rozdělovat peníze složkám a zda pak
budou poníženy dotace obce těmto složkám.
Starosta sdělil, že složky nemůže nutit k tomu, aby své požadavky na dotace ponížily
o dar, který dostanou. Slíbil, že navrhne složkám, jakou částku dostanou a poté se
složky rozhodnou, zda peníze přijmou a jak naloží s dotacemi na příští rok.
Starosta vyzval k hlasování o funkci neuvolněného starosty s odměnou 18 000 Kč za
měsíc.
Zastupitelé souhlasí: Pro 6 proti 0, zdržel se 2
Starosta vyzval k hlasování zřízení čtyřčlenné komise starosty ve složení: Darina
Vašková, Ing. Petr Žůrek, Josef Doboš a David Závěšický s odměnou 3 000 Kč za
měsíc.
Zastupitelé souhlasí: Pro 6 proti 0, zdržel se 2

7 / 14 Různé
- Starosta obce přečetl žádost pana L. Š. a občanů obce Suché Lazce, která mu byla
předána v písemné formě 23. 9. 2020.
- „Proč obec zaplatila opravu překopu na ulici Na Pískovně z obecních peněz, když
starosta prohlašoval, že na to nedá ani korunu? Vědělo o tom zastupitelstvo? Na
odpověď čeká celá obec. Nikde jinde by nic takového nemohlo stát. Hlavně nás
zajímá, kolik nás občany tato záležitost stála peněz. Žádost občanů o přistavování
velkoobjemového kontejneru na ulici Na Pískovně. Zasedání zastupitelstva oznamovat
v místním rozhlase. Za občany S. Lazce L. Štalmach.“
- Starosta sdělil, že by bylo vhodné, pokud se k dopisu připojili další občané Suchých
Lazců, aby byli pod žádostí také podepsáni.
- Starosta se k žádosti vyjádřil a sdělil, že odpoví panu Š. písemně.
- S přáním oznamovat zasedání zastupitelstva místním rozhlasem nemá žádný problém,
vždy dva dny předem se informace vyhlásí v místním rozhlase.
- Dále sdělil, že velkoobjemové kontejnery se navyšovat nebudou. Vzhledem k tomu, že
občané mají k dispozici kompostéry, bio popelnice a velkoobjemové kontejnery, které
jsou v naší obci přistavovány každou první středu v měsíci od dubna do listopadu.
V naší obci je to služba navíc, v okolí jsou přistavovány pouze na jarní a podzimní
úklid. Podotkl, že v minulosti byla kapacita navýšena o jeden kontejner naproti
restaurace Heja. U tohoto kontejneru nebyla využita jeho kapacita, a proto se počet
snížil opět na čtyři.
- Starosta se vyjádřil k překopu na ulici Na Pískovně. Sdělil, že pan Š. starostovi
vyhrožoval, pokud nebude v této záležitosti jednat, oznámí celou záležitost na Policii
ČR. Starosta oslovil majitelku domu, která překop udělala a ta mu sdělila, že to do
původního stavu dala. Jelikož obec nemá žádné prostředky, jak někoho donutit, aby
překop spravil a stížnosti se na stav cesty množily, dal starosta cestu opravit. Sdělil,
že oprava se týkala také ostatních výtluků, nejen překopu u domu, a stála cca 10 tisíc
korun.
- Pan P. K. se dotázal, jak se snažil starosta donutit majitelku domu k opravě.
- Starost sdělil, že není instrument, který by donutil stavebníka k tomu, aby dal cestu do
původního stavu, a protože se stížnosti množily, nechal cestu opravit. Starosta také
sdělil, že majitelku nemovitosti vyzval 2x k opravě překopu a ta tak učinila.
- Pan P. K. sdělil, že jde především o princip, soukromník překope cestu a obec ji na své
náklady z peněz daňových poplatníků opraví.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že majitelé se na to nevykašlali, zasypali výkop a snažili se dát
cestu do původního stavu také studenou asfaltovou směsí.
- Pan P. K. sdělil, že mu vadí to, že to jde z peněz obce.
- P. David Závěšický sdělil, že ho oslovil pan C., který má rekreační objekt na Strážnici.
Na pozemku paní L. je strom, který hrozí spadnutím do cesty. Dotázal se ho, jak je
možné ho odstranit.
- Starosta sdělil, že se může obrátit na odbor životního prostředí, který posoudí, zda je
strom mrtvý a může oslovit majitele pozemku, aby jej odstranil. Pokud by přímo
ohrožoval, zavolat 158. Dále sdělil, že pan P. ho o stromě informoval a také se
dotazoval na postup jak v tomto případě postupovat.
- Pan T. B. se dotázal, zda se nyní, když je schválena splašková kanalizace, povolují
domácí čističky odpadních vod.
- Starosta sdělil, že již nikoliv.
- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, do kdy bude viset srdce na obecním úřadě.

-

Starosta sdělil, že zatím svítit bude, dokud neskončí Covid-19 anebo nenastane jiná
situace, kdy srdce sundat. Starosta sdělil, že teď mu nepřijde vhodné sundávat srdce,
které bylo instalováno kvůli pandemii.
P. Pavel Nelešovský poděkoval zastupitelům a starostovi za pomoc při organizování TMobile olympijského běhu.
Starosta také poděkoval panu Nelešovskému za organizaci a doufá, že v tom bude
pokračovat i nadále.
Zastupitelé berou na vědomí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Závěr

Ing. Petr Žůrek

Josef Doboš

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 24. 09. 2020 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/14

ZMČ 20

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/14

ZMČ 20

Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/14

ZMČ 20

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 24. 09. 2020
a ověřovatelé
a) Ing. Petra Žůrka
b) pana Josefa Doboše
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/14

ZMČ 20

Kontrola usnesení ze dne 30. 7. 2020
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 30. 7. 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/14

ZMČ 20

Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o schválení splaškové kanalizace
- Informace o rekonstrukci ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
- Informace o novém zázemí pro sportovce
- Informace o rekonstrukci půdy na obecním úřadě.
- Informaci o rekonstrukci kapličky sv. Jana
- Informaci o speciálním čísle sucholazeckého zpravodaje s informace
o splaškové kanalizaci v obci.
- Informaci o dopravním značení u zastávky Zemědělské družstvo

Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
6/14

ZMČ 20

Změna organizace obecního úřadu MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Funkci neuvolněného starosty s odměnou 18 000 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
Usnesení: PŘIJATO
2. schvaluje
Zřízení čtyřčlenné komise starosty ve složení Darina Vašková,
Ing. Petr Žůrek, Josef Doboš a David Závěšický s odměnou
3 000 Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2
Usnesení: PŘIJATO

7/14

ZMČ 20

Různé
Zastupitelstvo městské části
1. bere na vědomí
- žádost pana L. Š. o občanů obce Suché Lazce
- informace o překopu na ulici Na Pískovně
- informaci o stromu na Strážnici
- informaci o čističce odpadních vod
- informaci o srdci na obecním úřadě.
- poděkování pana Pavla Nelošovského
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

Mgr. Petr Orieščík
Starosta MČ Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík
místostarosta MČ Suché Lazce

