Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 5. 3. 2019 v 18:15 hod.
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Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
Kontrola usnesení zastupitelstva a MČ Suché Lazce ze dne 15. 1. 2019
Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích
Výběrové řízení na nový obecní traktor
Dopravní situace ulice Na Pískovně, Májová, Střední, Sedlická, Jičínská.
Schválení koupě nového kondenzačního kotle na obecním úřadě.
Czechpoint a ověřování podpisů.
Schválení záměru Lesoparku – Přerovec
Oprava zastávky Suché Lazce Přerovec – směr Opava.
Různé
Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10
1/4
2/4
-

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
Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10

3/4
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni p. David Závěšický a p. Lukáš Dener.
Zastupitelé souhlasí: 10

4/4
-

Kontrola usnesení ze dne 15. 1. 2019.
Starosta poděkoval SDH za uspořádání hasičského plesu, který se vydařil, a byla hojná
účast.
Dále starosta sdělil, že se konal již 5. ročních zabijačkových hodů v Suchých Lazcích.
Byl rád, že se akce zúčastnilo hodně občanů a kvitoval, stav vyprodáno. Starosta
děkuje všem, kteří se podíleli na akci zabijačkových hodů.
Starosta obce informoval, že se s místostarostou Ing. Václavem Skuplíkem zúčastnili
valné hromady TJ Suché Lazce. Členové valné hromady TJ Suché Lazce odhlasovali,
že chtějí převést budovu TJ Suché Lazce do majetku obce. Starosta v krátkém projevu
na valné hromadě TJ Suché Lazce sdělil, že v akčním plánu obce je vybudování
nového sportoviště. Chce, aby to bylo zázemí nejen pro fotbalisty, ale také pro ostatní
složky (SDH, AVZO a Střelecký klub polní kuše) popř. nově vzniklé sportovní spolky.
Zároveň by měly prostory sloužit jako obecní skladovací prostory.

-

-

-

-

-

-

S vybudováním nového sportoviště se počítá v letech 2021 - 2022. Každopádně
nejprve je nutné zajistit studii proveditelnosti celé investiční akce a následně
v zastupitelstvu celou akci prodiskutovat a dát jasné stanovisko k celé akci. Následně
bude řešena projektová dokumentace a stavební povolení. Vše musí být také
v dostatečném předstihu projednáno s majiteli sousedních pozemků a se spolky.
Starosta dále sdělil, že na Valné hromadě TJ Suché Lazce sdělil, že městská část Suché
Lazce nemá problém s převzetím majetku TJ Suché Lazce, ovšem až poté co bude
zřejmé, že jsme splnili vše pro realizaci nové budovy (zázemí pro sport). Architektovi
již bylo dáno zadání a připravují se návrhy vizualizace sportoviště.
Dále starosta obce informoval, že proběhla na obecním úřadě městské části Suché
Lazce další bezplatná právní poradna, které se zúčastnilo 6 lidí. Starosta sdělil, že je
rád, že je o tuto službu zájem a další bezplatná právní poradna proběhne 26. 3. 2019.
Starosta poděkoval za zorganizování Pochování basy 2019, povedl se jak dopolední
tak i večerní program.
Starosta informoval zastupitele, že MČ Suché Lazce byla zaslána žádost o svobodném
přístupu k informacím podle zákona 106/1999 Sb. Dotaz byl směřován na místní
referendum k obchvatu Komárova. Starosta informace předal a domnívá se, že zřejmě
šlo o diplomovou práci, neboť dotazy byly velmi všeobecné.
Dále starosta sdělil, že podnik Lesy ČR odmítl směnu pozemků v k.ú Suché Lazce za
k.ú Lesní Albrechtice. Lesy ČR mají jiného zájemce, který chce pozemky odkoupit.
Proto není možná směna těchto pozemků za pozemky statutárního města Opavy. Další
zájemce o tyto pozemky není znám. Pokud dojde k prodeji, starosta chce jednat
s novým majitelem o kultivaci prostředí.
Starosta informoval o opravě vjezdů pana J. P. a V. Sdělil, že s projektem nebyl
spokojen, protože by musely být zvednuty obruby chodníku u cesty. Od firem dostal
cenové nabídky bez nutnosti zvyšování obrubníků. Starosta slíbil do květnového
zastupitelstva bližší informace. V tomto roce se oprava uskuteční.
Dále starosta informoval o opravě vjezdu před hasičárnou a kontejnerového stání.
Proběhla schůzka s SDH, kdy došlo k dohodě, že hasiči udělají brigádu a pomůžou
s přípravnými pracemi před realizací opravy vjezdu. Odvezou se dlaždice a suť.
Starosta informoval o schůzce na SMO s panem O. ohledně podání žádosti
o nové auto pro SDH na rok 2020.
Starosta dále informoval o pachtovní smlouvě MČ Suché Lazce se Zemědělskou, a. s.
Opava – Kylešovice, která musí být schválena zastupitelstvem. Z této smlouvy má
obec mít příjem 9 132 Kč ročně.
Starosta sdělil, že proběhla informativní schůzka k GDPR, které se zúčastnil také
David Závěšický. Na našem úřadě je vše v pořádku ohledně nakládání s informacemi
z hlediska GDPR.
P. David Závěšický se dotázal, kdy proběhne brigáda hasičů.
Starosta sdělil, že předběžně je naplánovaná na červen a do konce prázdnin bude vjezd
opravený.
Starosta dále poděkoval Mysliveckému spolku Hošťata, který zorganizoval brigádu
a vyčistil remízky od zemědělského družstva směrem na Komárov.
Starosta poděkoval paní A. S., která v obci začala s kurzem malého šití pro děti od 1. 5. třídy.
Starosta požádal, zda někdo nemá kontakt na cvičitele/ku kurzu jógy. Chtěl by, aby se
jóga v obci cvičila a zatím se mu nepodařilo nikoho sehnat.
Poděkoval klubu rodičů za zorganizování kina pro děti ze Základní školy Suché Lazce
jako odměnu za vysvědčení.
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Dále starosta sdělil, že na září letošního roku plánuje společné setkání zastupitelů MČ
Suché Lazce a Rady města SMO.
Starosta informoval, že je schválený závěrečný účet města za rok 2018. Do roku 2019
převádíme 495 150 Kč.
Ing. Petr Paláček se dotázal, v jakém stavu je budova TJ Suché Lazce a zda je
z bezpečnostního hlediska vyhovující. Rekonstrukce popř. nová budova se plánuje na
rok 2021 - 2022 a co bude v mezidobí.
P. David Závěšický se domnívá, že když TJ Suché Lazce dostává roční dotaci od obce
ve výši 200 000 Kč, mohla by investovat do opravy svého majetku. V majetku TJ
Suché Lazce je budova s hospodou, z čehož by mohl být nájem, ale hospoda byla
údajně pronajata zdarma.
P. Lukáš Dener sdělil, že pronajímatel vzal hospodu jen ze své dobré vůle, aby se
zachovala, bude otevřeno 5 dní v týdnu.
P. Lukáš Dener sdělil, že budova není až v tak dezolátním stavu; elektroinstalace je
v budově udělaná nová, vnitřek budovy je v pořádku. Nejzásadnější je problém se
střechou, která je ve špatném stavu.
P. L. L. sdělil zastupitelstvu, že na Valné hromadě TJ Suché Lazce odhlasovali, že
převedou budovu na obec. Budova je v havarijním stavu a jim se za celých 6 let
nepodařilo dát budovu do pořádku. Sdělil, že jsou ve slepé uličce a byl by velice rád
pokud by jsme se rozhodli jako zastupitelé minimálně do toho června 2019 jestli to
přijímáme tu budovu nebo ne, protože pokud ji nepřijmeme, tak si myslí že tady
v Suchých Lazcích co se týče fotbalu, tak budoucnost je hodně ale hodně ohrožená
a nikoho tady neseženeme co se týče fotbalistů a ten spolek tady prostě zanikne,
protože já upřímně za sebe, nemluvím teď za fotbalisty a za členy výboru, nemám už
sílu ani chuť v té budově cosi nebo něco tam doplnit nebo budovat.
P. David Závěšický sdělil, že se mu nelíbí, že je před zastupitelstvo předloženo buď si
vezmete budovu nebo končí fotbal.
Starosta sdělil, že pokud se někomu pomáhá tak je to určitě fotbalu. Do obecního
hřiště a fotbalu se kromě dotace dávají další peníze, např. nákup světelné tabule,
nových branek, elektroinstalace, oprava střídaček, oprava tribuny, sítě na branky,
hnojiva, platby za vodu a další. Starosta také sdělil, že se mu nelíbí ultimátum ze
strany vedení TJ Suché Lazce.
P. L. L. sdělil, že kdyby obec převedla pozemek hřiště na TJ, mohli by dosáhnout na
další dotace.
P. L. L. se dotázal, jak to bude se zavlažováním hřiště, jelikož on sám již na to nemá
čas. Starosta se dotázal, kdo by to měl dělat? L. L. sdělil, že by měl zájem otec od M.
Ž. Je třeba se s ním jenom domluvit za jakých podmínek a za kolik. Starosta sdělil, že
snaha najít někoho, kdo by se staral o závlahu hřiště zde již byla, ale považuje za
logické, aby to byl někdo z fotbalistů (nadšenců pro fotbal) a další náklady na závlahu
nepovažuje za správnou.
P. David Závěšický se dotázal, v jaké výši by dotace byla.
P. L. L. sdělil, že 15-20 000 Kč nelze to určit přesně, může být i vyšší.
Ing. Petr Paláček se dotázal, když je pozemek města a budova TJ Suché Lazce, zda
může dojít k prodeji budovy.
Starosta sdělil, že to není možné právě proto, že pozemek patří městu.
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda by se mohly vyčíslit konkrétní částky, které se budou
muset do budovy za dva roky investovat.
P. L. L. sdělil, že problém je s vodou i s topením.
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Starosta navrhl panu Lukáši Lencovi, aby vytvořil náčrt předběžných investic a na
dubnovém zastupitelstvu se bude jednat o pomoci s majetkem TJ Suché Lazce. L. L.
souhlasí.
P. David Závěšický požádal o vyčíslení nákladů, které obec investuje do TJ Suché
Lazce.
Zastupitelé berou na vědomí
Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích
Starosta informoval, že bod je zařazen na jednání ZMČ především proto, aby
zastupitelé a prostřednictvím zápisu také občané byli informováni, jak probíhá daná
akce. Z půdních prostor byl vyklizen všechen písemný materiál, který je v současnosti
uschován u Davida Závěšického, který dané materiály zpracovává a třídí. Jak už bylo
řešeno, oprava půdních prostor není nikterak důležitá akce, která nesnese odkladu či
by musela být zrealizována ihned, a proto se bude postupovat dle možností především
našich zaměstnanců. Postup v následujících dnech a týdnech bude: po vyklizení celého
prostoru bude následně přizván statik, který posoudí konstrukci stropu a navrhne
možná řešení podlahy tak, aby jsme měli jasnou představu, co si můžeme dovolit
umístit v půdních prostorách. Je důležité také prohlídnout elektroinstalaci na půdě,
kterou zajistí zřejmě LazNet s.r.o., Sdělil, že žádný materiál písemný ani žádný jiný
není vyhozen ani zlikvidován. Vyhozen je pouze starý materiál typu rozbitého skla,
starých desek, kabelů atd., veškerý nábytek, který je evidován v majetku obce (jsou to
stoly a skříně budou prvně nabídnuty složkám popř. občanům a v případě, že se pro ně
nenajde užití, následně zlikvidovány). Starosta zaslal zastupitelům na mail návrhy
řešení oprav půdních prostor, které návrhl pan R. P. Tyto návrhy následně budou
řešeny na jednání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Výběrové řízení na nový obecní traktor
Starosta informoval o výběrovém řízení, které bude probíhat ve spolupráci s odborem
veřejných zakázek SMO, v případě, že bude schváleno ZMČ. V odkazech starosta
zaslal zastupitelům specifikaci požadavků. Jedná se především o nový traktor, který
bude již i s vyhřívanou kabinou. Dále byl požadavek na to, aby všechny komponenty
byly pokud je to možné, co nejjednodušší z hlediska konstrukce, tak ať případné
opravy jsou levné a dostupné. V rámci výběrového řízení nebudou samozřejmě
uvedeny jednotlivé značky výrobců pouze dané specifikace a technické parametry.
Musí být osloveny nejméně tři firmy.
Starosta navrhl výběrovou komisi ve složení: Mgr. Petr Orieščík, Ing. Václav Skuplík
a M. Ž. Sdělil, že rozhodující při výběru je hlavně cena.
Ing. Petr Žůrek navrhl, že by se výběr traktorku měl projednat s někým zkušeným,
který se v této problematice více orientuje.
Starosta sdělil, že starý traktor se prodá a jsou již zájemci o jeho koupi. Pokud jich
bude více, předpokládá, že se bude rozhodovat obálkovou metodou a rozhodne výše
cenové nabídky.
Starosta vyzval k hlasování o zvolení výběrové komise ve složení Petr Orieščík,
Václav Skuplík a M. Ž.a ke koupi traktorku s příslušenstvím.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Dopravní situace ulice Na Pískovně, Májová, Střední, Sedlická, Jičínská.
Starosta zaslal informace k dopravní situaci zastupitelům mailem. Tento bod je
předkládán z podnětu občanů. P. R. P. navrhl určitá řešení. Dále pak z podnětů občanů
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-
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-

-

vznikl požadavek na umístění dopravního zrcadla na místo výjezdu z ulice Jičínská na
ulici Sedlická a dále pak na místo výjezdu z ulice Na Pískovně na ulici Májová. Dle
vyjádření některých občanů je nepřehledná situace na výjezdu z ulice Sedlická na ulici
Přerovecká.
Ing. Petr Žůrek navrhl přizvat odborníka z dopravní policie, který by navrhl komplexní
řešení, např. svislé značení.
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda je již vyřešena situace ulice Ve Dvoře.
Starosta sdělil, že ulice Ve Dvoře bude jednosměrná. Bezpečnost je důležitá, auta
budou moci jet z ulice Ve Dvoře na ulici Na Pískovně.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Schválení koupě nového kondenzačního kotle na obecním úřadě.
Starosta navrhl zastupitelům schválení výměny současného plynového kotle za nový
kondenzační kotel. Náhodnou kontrolou bylo zjištěno, že současný stav kotle je
nevyhovující. Dodavatelem je firma INKOR z Mokrých Lazců a cena kompletní
výměny i s prací je 50 000 Kč bez DPH a cenová nabídka nabízí: demontáž stávajícího
kotle, dodávku a montáž nového kotle VITODENS 100 - W (průtokový), dodávku a
montáž odkouření, kompletní dodávku materiálu a dopravu.
Starosta vyzval zastupitelé k hlasování o koupi nového kondenzačního kotle.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Czechpoint a ověřování podpisů.
Starosta požádal o schválení rozšíření služeb pošty PARTNER o službu Czechpoint a
ověřování podpisů. K dané věci se vracíme po čase, kdy v první fázi nám nebyla
služba povolena ze strany SMO. V tuto chvíli bylo domluveno v rámci jednání
starostů MČ a vedení města SMO, že Suché Lazce budou pilotní projekt.
Starosta vyzval zastupitelé ke schválení rozšíření služeb pošty PARTNER Suché Lazce
o službu Czechpoint a ověřování podpisů
Zastupitelé souhlasí: 10.

10 / 4 Schválení záměru Lesoparku – Přerovec
- Starosta informoval, že vytvoření Lesoparku v rámci starého "Areálu zdraví" je jednou
z hlavních akcí dle akčního plánu 2018 – 2022. V příloze mailu zastupitelům starosta
zaslal současnou podobu areálu. V této věci již proběhly schůzky s majiteli a
předběžně bylo domluveno, že je možná další diskuze ohledně směny pozemků v
areálu s pozemky orné půdy, kterou vlastní město Opava v rámci k.ú. Suché Lazce.
Vše projde legislativním procesem, kdy by nejprve ZMČ mělo vyjádřit svoji vůli, že
se chce pustit do revitalizace "areálu zdraví". V případě schválení záměru je plán
následující:
- 1. Vyčíslení celkových nákladů na odklizení sutě a dalších materiálů (kalkulace bude
započítána do směny).
- 2. Vytvoření grafických náhledů, jak by měl vypadat nový Lesopark (měl by být
předložen i současným majitelům při jednání o směně).
- 3. Následně již konkrétní jednání s majiteli pozemků o možnostech a podmínkách
směny.
- 4. Samotná směna (dlouhý proces). Nastane pouze v případě, že obě strany budou plně
souhlasit.
- 5. Vyhotovení projektu (celý projekt by měl být koncipován tak, aby se daly získat
dotace).
- Starosta vyzval zastupitelé k hlasování o záměru Lesoparku – Přerovec.

-

Zastupitelé souhlasí: 9 zdržel se: 1

11 / 4 Oprava zastávky Suché Lazce Přerovec – směr Opava.
- Starosta informoval o opravě zastávky Suché Lazce Přerovec – směr Opava u vjezdu
pana D. Starosta nechal opravu zastávky a vjezdu nacenit na částku 35 000 Kč bez
DPH). S dopravním podnikem je domluven i na výměnu označníku autobusové
zastávky.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, jestli nebude nutné stavební povolení.
- Starosta přislíbil, že vše projedná na SMO s paní R.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o opravě zastávky Suché Lazce Přerovec –
směr Opava.
- Zastupitelé souhlasí: 10
12 / 4 Různé
- P. J. K. vznesl dotaz na zastupitelstvo, jak pokračují jednání ohledně cesty k chatkám
nad restaurací Heja. Sdělil, že starosta jim přislíbil pomoc, ale uplynulo již půl roku a
pořád se nic neděje. Dále sdělil, že si nechal udělat předběžnou kalkulaci cesty a to je
kolem 75 000 Kč.
- Starosta sdělil, že v této věci již podnikl kroky, nechal polní cestu vysypat kamenem,
aby se na ni dalo jezdit. Dále sdělil, že problém je v tom, že cesta je na cizím pozemku
a dokud nebude vykoupena od stávajících majitelů, není technicky možné ji tam zřídit.
Podle geodetického zaměření, které nechala obec provést. Celkové šířkové možnosti,
které v současnosti cesta má, dle zaměření je absolutně nedostačující. Proto starosta
slíbil, že se pokusí dojednat odkup potřebných metrů, tak, aby se dalo bezpečně zřídit
vysypání celé cesty a vytvořit tak plynou zpevněnou cestu.
- Starosta přislíbil, že jednání s majiteli započne co nejdříve.
- P. R. V. se dotázal, kdy dojde k odklidu skládky po stavební firmě, která dělala
chodník. Podotkl, že skládka se rozšiřuje, lidé na ní začínají vozit nepotřebný materiál.
- Starosta sdělil, že firma skládku v nejbližší době odklidí.
- Dále starosta sdělil, že byly nakoupeny koše na psí exkrementy a budou umístěny
u zemědělského družstva, u hřbitova, u jednoty vedle zrcadla a na ulici Přerovecká.
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David Závěšický

Lukáš Dener

USNESENÍ
z 4. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 5. 3. 2019
1/4

ZMČ 19

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/4

ZMČ 19

Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 4. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

3/4

ZMČ 19

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání
zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
p. Davida Závěšického a p. Lukáše Denera
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzanu Kubicovou

4/3

ZMČ 19

Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 15.1.2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování SDH za ples.
- informace o 5. zabijačkových hodech.
- informace o valné hromadě TJ Suché Lazce a převodu budovy
na obec.
- informace o bezplatné právní poradně.
- poděkování za organizaci Pochování basy 2019.
- informace o odmítnutí směny pozemků ze strany Lesy ČR.
- informace o opravě vjezdu v centru obce.
- informace o opravě vjezdu před hasičárnou.
- informace o pachtovní smlouvě se Zemědělskou a. s.
Opava – Kylešovice.
- poděkování MS Hošťata za brigádu.
- poděkování za zorganizování kurzu malého šití.
- poděkování Klubu rodičů za organizaci kina pro děti.
- informace o společném setkání zastupitelů s Radou města SMO.
- informace o závěrečném účtu města.
- informace o budově TJ Suché Lazce.

5/4

ZMČ 19

Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých lazcích
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o řešení půdních prostor.
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ZMČ 19

Výběrové řízení na nový obecní traktor

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- výběrovou komisí pro výběrové řízení na nový obecní traktor ve
složení Mgr. Petr Orieščík, Ing. Václav Skuplík a M. Ž.
schvaluje
- zadání veřejné zakázky na nový obecní traktor
vyhlašuje
- výběrové řízení na nový obecní traktor s příslušenstvím
7/4

ZMČ 19

Dopravní situace ulice Na Pískovně, Májová, Střední, Jičínská a
Sedlická
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- dopravní situaci ulice Na Pískově, Májová, Střední, Jičínská
a Ve Dvoře.
pověřuje
- starostu MČ Suché Lazce, aby zajistil odborný posudek na řešení celé
situace vedlejších uliček.

8/4

ZMČ 19

Schválení koupě nového kondenzačního kotle na obecní úřad.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- koupi nového kondenzačního kotle na obecní úřad MČ Suché Lazce
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ZMČ 19

Czechpoint a ověřování podpisů.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- rozšíření služeb pošty PARTNER Suché Lazce o službu Czechpoint
a ověřování podpisů.
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Schválení záměru Lesoparku - Přerovec
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- záměr Lesoparku – Přerovec.
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Oprava zastávky Suché Lazce Přerovec – směr Opava
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s přesunutím a opravou zastávky Suché Lazce Přerovec - směr Opava
při dodržení všech legislativních nároků na danou stavbu
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Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- dotaz pana K. na účelovou cestu nad restaurací Heja
- dotaz pana V. na odklizení skládky po dostavbě chodníku
na Přerovci
- informaci o nových koších na psí exkrementy
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Závěr

Mgr. Petr Orieščík

Ing. Václav Skuplík

