Program 5. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 23. 4. 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 5. 3. 2019
Posvícení 2019
Nová pojistná smlouva pro JSDH Suché Lazce.
Oprava ulice Na Pískovně
Různé
Závěr
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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 pí Darina Vašková
(řádně omluvena) a p. Pavel Nelešovský (řádně omluven). Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka. Tato
náhrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů, v případě, že
dojde k situaci, která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu, zda
interpretace textu v zápisu je založena na skutečných událostech, které byly
předmětem jednání na ZMČ Suché Lazce. Náhrávka je majetkem obecního úřadu
městské části Suché Lazce. Dále starosta sdělil, že po zkušenostech, které nastaly v
rámci situace v TJ Suché Lazce, by byl velmi rád, aby se jednání ZMČ Suché Lazce
vysílalo on-line a každý z občanů měl možnost sledovat jednání zastupitelstva I v
pohodlí svého domova popř. zpětně.
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda zastupitelstvo schvalovalo místní řád popř. jestli se
řídí řádem SMO.
Starosta sdělil, že postupujeme dle řádu SMO.
Ing. Petr Paláček požádal, aby bylo do zápisu uvedeno, že informace k jednání
zastupitelstva byly zaslány v neděli 21. 4. 2019, pouhé dva dny před jednáním
zastupitelstva.
Starosta toto vzal na vědomí.
P. David Závěšický uvedl, že by chtěl do bodu různé zařadit udělení čestného titulu
JUDr. Drahomíru Illíkovi.
Zastupitelé souhlasí: 9
Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 9
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Ing Petr Paláček.
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Zastupitelé souhlasí: 9
Kontrola usnesení ze dne 05. 03. 2019.
Starosta informoval zastupitele o akcích, které se budou konat. Jedná se již tradičně o
74. výročí osvobození obce rudou armádou s lampionovým průvodem a pietním aktem
u Pomníku padlých. Dále sdělil, že oproti tradici bude oslava posunuta na 26. 4. 2019
a to z důvodu, že 19. 4. 2019 je Velký pátek a nechtěli jsme narušovat sváteční klid.
Dále starosta informoval, že na sobotu 27. 4. 2019 je naplánovaná vojenská přehlídka,
kterou zařizuje Technické vojenské muzeum Olomouc. Začátek je v 8:30 h a okolo půl
jedenácté budou vojenská vozidla odjíždět směr Háj ve Slezsku. V rámci přehlídky se
budou moci děti v těchto vozidlech projet.
Na sobotu 27. 4. 2019 byla naplánována brigáda v rámci Dne Země s osazováním
stromků, vzhledem k předpovědi počasí, byla přesunuta na další sobotu tj. 4. 5. 2019.
Starosta dále informoval, že SDH v sobotu 27. 4. 2019 pořádá tradiční slet čarodějnic
se smažením vajec, akce se bude konat za každého počasí.
Dále starosta informoval, že 30. 4. 2019 proběhne tradiční stavění máje tentokráte
ročníku 2001.
Starosta informoval, že v obci proběhly brigády TJ Suché Lazce na sběr šrotu, SDH
sběr elektromateriálu a plyšáků pro Armádu spásy v Opavě. AVZO provedlo brigádu
na Střelnici na Strážnici a v okolí a myslivecký spolek Hošťata provedl brigády na
vyčištění remízku směrem na Komárov a odstranění oplocení u remízku.
Starosta informoval o jednání s panem Z., kterému patří část pozemku na Strážnici.
Pan Z. požaduje výměnou za jeho 300 - 400 m, 1 ha orné půdy. Pro obec i pro město
je tato směna bohužel nemožná. Město má jasná pravidla pro směnu pozemků. Jednání
s panem Z. budou nadále pokračovat, obec má o pozemek stále zájem, ale za jiných
podmínek.
Dále starosta sdělil, že na webu ww.suchelazce.cz běží anketa "Suché Lazce chtějí
bojovat proti suchu zadržováním dešťové vody".
Starosta sdělil, že v obci probíhají konverzační hodiny angličtiny; pro školní děti ve
středu a pro mládež a dospělé ve čtvrtek, vždy od 18:30 a délka kurzu je 90 minut. Na
první zkušební hodinu se dostavili 3 děti a 4 dospělí. Pan Ř. bude se zkušebními
hodinami pokračovat do konce června a po prázdninách se uvidí, zda bude nadále
zájem.
Starosta informoval o opravě ulice Přerovecká, kde se vyměnil živičný povrch po
opravě vodovodu od restaurace Heja směrem k Přerovci. Starosta sdělil, že oprava se
mu vůbec nezamlouvá, cesta je velmi hrbolatá a firma zbytek asfaltu vylila před
restaurací Heja. Starosta požádal o odstranění asfaltu. Dále sdělil, že akci
nefinancovala obec.
Starosta dále informoval o kotlíkových dotacích, které byly spuštěny 10. 4. 2019 a
jedná se již o poslední možnost o dotaci zažádat. Bude možné žádat o dotaci na
výměnu kotle na pevná paliva za plynové kondenzační kotle a kotle na biomasu a
peletky. Bc. M. Š. provede v obci osvětu ohledně bezúročné půjčky pro občany, kterou
mohou získat z města. O termínu přednášky budeme občany informovat.
Starosta sdělil, že akce Ukliďme si Suché Lazce byla z důvodu špatného počasí
zrušena.
Starosta informoval, že 25. 5. 2019 začíná kulturní léto a první akcí je Gulášfest. Dále
sdělil, že pokud budou mít složky v obci zájem, mohou na akcích v rámci kulturního
léta prodávat a tím zajistit zlepšení financování spolků.
Dále pak starosta poděkoval panu V. J. za ořez stromů pod obcí, který prováděl
zdarma.
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Starosta poděkoval panu J. K. za opravu střechy na Obecním úřadě, která se poničila
při vichřici Eberhard v březnu 2019.
Starosta sdělil, že došlo k ořezu stromů při ZŠ a MŠ Suché Lazce, které zasahovaly na
sousední pozemek k panu K. Ořez stromů provedly Technické služby Opava za 6 440
Kč s DPH.
Starosta poděkoval zastupitelstvu, že schválilo výměnu kotle na obecním úřadě.
Výměna byla již zrealizována.
Starosta informoval, že proběhla oprava dvou kanalizačních vpustí na ulici Přeroveká,
které hradilo SMO a prováděla firma pana K.
Dále starosta informoval, že SMVaK bylo provedeno pročištění kanalizace na ulici
Jičínská z důvodu, že voda z kanalizace se dostává do sklepů rodinných domů. Našlo
se jedno místo na ulici Májová 9 u pana C., kde je kanalizace zřejmě ucpaná
a musí se opravit.
Starosta informoval, že ve čtvrtek proběhne první schůzka s panem architektem M.
ohledně sportoviště v Suchých Lazcích a lesoparku. Starosta by chtěl, ať je do konce
roku koncept dohodnutý, aby se mohly podnikat další kroky. Předpokládá, že investice
by měla být 6 - 7 milionů korun; je možné uvažovat i o levnější variantě.
Starosta informoval, že oprava vjezdu v centru obce je naplánovaná na květen
a oprava vjezdu před hasičárnou na červen letošního roku.
Dále starosta informoval, že byly zaslány výzvy na cenové nabídky a předpokládá, že
v květnu už se může schválit koupě nového obecního traktoru.
Starosta informoval, že byla podána žádost o nový vůz pro SDH. Je podaná potřetí,
zatím nemáme sděleno konečné stanovisko.
Starosta informoval o opravě živičného povrchu na ulici Přerovecká. Dle sdělení
Silnic a dálnic MSK je nutné, abychom měli udělané nové obruby chodníků, než se
bude dělat nová cesta. P. starosta má v úterý 30. 4. 2019 schůzku s náměstkem
hejtmana kraje panem Ing. J. U., který se na MSK zabývá dopravou
a silničním hospodářstvím.
Dále starosta informoval, že znalecký posudek na nynější obecní traktor nemůže být
proveden, neboť nemá SPZ. Bylo již požádána paní H. z odboru dopravy MMO, aby
nám sdělila, jak v tomto případě postupovat.
Starosta informoval, že velkoobjemové kontejnery na zelený odpad budou v měsíci
květnu první čtvrtek v měsíci z důvodu státního svátku, který je ve středu.
Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že děti ze ZŠ Suché Lazce v rámci Dne země 23.
4. 2019 v obci posbíraly odpadky. Odpadky naplnily pět pytlů. Starosta za tuto akci
paní ředitelce poděkoval.
Zastupitelé berou na vědomí
Posvícení 2019
Starosta zaslal zastupitelům informace s výhledem, jak by mělo posvícení 2019
vypadat. Chtěl by přidat autíčkovou dráhu, která by se vešla přímo na parkoviště.
Ovšem nechtěl by občany ochudit ani o řetízkový kolotoč, který se stal již tradicí.
Možnost, jak umístit obě atrakce na posvícení v obci, by byla uzavřít hlavní ulici
Přerovecká a objízdná trasa by vedlo po ulici U Kašny.
Ing. Petr Žrek se dotázal, zda by se atrakce nevešla k lípě u hostince U Baly.
Starosta sdělil, že s panem P. provedli měření a nevejde se tam, jediná možnost by byla
umístit autíčka na parkoviště a řetízkový kolotoč na ulici Přerovecká.
Ing. Václav Skuplík podotkl, že zázemí, které máme vytvořeno pro posvícení, by se
muselo přesunout a i lidé z hostince by vstupovali do největšího provozu.
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P. David Závěšický se dotázal zda by nešlo oslovit Charitu Opava a dát atrakci do
dvora na ulici Přerovecká 36.
Starosta sdělil, že to nevidí jako reálné, vidí za tím více problémů než užitku.
Pí. Vladimíra Lencová se dotázala, zda má opět zajištovat zábavu pro děti a najmout
agenturu.
Starosta souhlasil.
Starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení částky 100 000 Kč na Sucholazecké
posvícení 2019.
Ing. Petr Paláček se dotázal jak je celá částka rozdělena.
Starosta sdělil, že 60 000 Kč je dotace na kolotoče, páteční program - hudba 15 000
Kč, sobotní program - hudba 25 000 Kč.
Ing. Václav Skuplík se dotázal na lavice, které jsou uskladněny v Zemědělském
družstvu a musí se na každou akci převážet do středu obce a pak zase zpátky. Jestli
není možné zajistit nějaké vhodnější a hlavně bližší místo např. dům Charity Opava na
Přerovecké ulici.
Starosta sdělil, že má obavy, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, přece jen je to
soukromý pozemek a nepatří obci. Přesto kontaktuje vedení Charity Opava a zeptá se
na možnost uskladnění laviček po dobu akcí konaných obcí na pozemku Charity
Opava.
Starosta vyzval zastupitele k odsouhlasení částky 100 000 Kč na Sucholazecké
posvícení 2019
Zastupitelé souhlasí: 9
Nová pojistná smlouva pro JSDH Suché Lazce
Starosta zaslal celé znění pojistné smlouvy zastupitelům mailem. Celá věc se konečně
dokončila a teď stačí již schválit pouze smlouvu a její znění. To, že navýšíme pojistné
pro naší JSDH, jsme se domluvili již minulý rok. Je to standardní smlouva pro JSDH
i jiných městských částí. Je to pojistka v případě jakéhokoliv úrazu člena JSDH
a odpovědnost za škodu.
Ing. Petr Paláček se dotázal zda je v ní uvedena i spoluúčast při škodní události.
Ing. Petr Žůrek uvedl, že ano - 1 000 Kč.
Starosta sdělil, že roční pojistné bude 10 720 Kč (8 400 Kč – úrazové pojištění a 2 320
odpovědnost za škodu)
Starosta vyzval zastupitelé k hlasování o schválení změní nové pojistné smlouvy pro
JSDH Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 1
Oprava ulice Na Pískovně.
Starosta zaslal informace zastupitelům mailem a jak deklaroval v akčním plánu, který
byl prezentován na jednání zastupitelstva v lednu, je oprava ulice Na Pískovně jednou
akcí z tohoto plánu. S TSO prošel celý úsek ulice Na Pískovně a jejich návrh je
takový, že celou ulici pokryjí asfaltovou drtí v šířce 1,5 - 2cm. Tím by se docílilo cca
na pět let rovného povrchu. Generální oprava není možná z důvodu, že zde není
kanalizace. S TSO bylo dohodnuto podílové placení. Obec zaplatí materiál a TSO
práci. V této variantě to vychází 161 000 Kč bez DPH materiál a 220 000 Kč bez DPH
práce.
Starosta dále sdělil, že šířka 1,5 - 2cm mu připadá nedostatečná (byla by to opravdu
jenom provizorka) a předpokládá, že za dva roky by byla cesta ve stejném stavu jako
před opravou. Variantu by viděl v tom, že by se to udělalo pořádně, nejdříve by se
spravily chodníky, udělaly nové obruby a následně živičný povrch v tloušťce cca 4
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cm. Generální oprava nebude možná z hlediska toho, že stále není dořešena
problematika kanalizace v Suchých Lazcích. Jinak generální oprava ulice Na Pískovně
vidí tak přibližně na cca 10 mil. Kč.
P. David Závěšický sdělil, že se budou muset zvednout kanálové vpusti a to opravu
také prodraží.
Ing. Petr Paláček se dotázal, co zkracuje životnost vozovky, povětrnostní vlivy anebo
nákladní doprava.
Starosta sdělil, že je špatné podloží. Nebyl udělaný "kufr" proto nákladní vozy a těžké
zemědělské stroje cestu poškozují mnohem více než je obvyklé. Dále pak povětrnostní
podmínky.
Ing. Petr Paláček požádal, aby se zjistilo, kolik by stála oprava cesty s opravou
kanálových vpustí a asfaltem 4 cm.
Starosta přislíbil zjistit cenové varianty.
Ing. Petr Žůrek se dotázal proč je práce TSO nabízena zdarma.
Starosta sdělil, že je to v rámci kooperace SMO a MČ s TSO.
Zastupitelé berou na vědomí
Různé.
P. David Závěšický sdělil, že místní rodák pan JUDr. Drahomír Illík se letos dožívá 90
let a navrhl zastupitelům udělit mu čestné občanství. JUDr. Drahomír Illík se zasloužil
o zviditelnění Suchých Lazců i tím, že jako svůj spisovatelský pseudonym používá
“Lazecký“. Bylo by to ocenění jeho celoživotní práce. Na webových stránkách
Suchých Lazců je podrobně popsán jeho životopis a dílo. Byl přítelem Frana Směji.
Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že si jí to zdá jako dobrý nápad, obci to jen
prospěje.
P. David Závěšický dále sdělil, že s titulem čestného občanství nejsou spojené žádné
finanční odměny, jde pouze o formální ocenění. S JUDr. Illíkem se předběžně vše
domluví a požádá se, aby mohl přijet do Suchých Lazců, pokud by to vzhledem k jeho
věku nebylo možné, přijel by pan starosta s Davidem Závěšickým za ním do Prahy
a tam by mu ocenění předali.
Starosta vyzval zastupitelé o schválení čestného občanství pro JUDr. Drahomíra Illíka.
Zastupitelé souhlasí: 8 zdržel se: 1.
Pí Vladimíra Lencová se dotázala, jak funguje redakční rada sucholoazeckého
zpravodaje. Zda se schází před vytištěním a konzultují se články v něm uvedené.
P. David Závěšický sdělil, že se schází pouze pokud dojde k problémům s články.
Pí Vladimíra Lencová sdělila, že se domnívala, že se schází před každým vydáním
zpravodaje a konzultuje se, co ve zpravodaji bude.
P. David Závěšický sdělil, že články se většinou odevzdávají na poslední chvíli,
snažíme se být co nejvíce objektivní. Navrhl řešení a to, že bude pí Lencové zasílat
kopie článků před vytištěním ve zpravodaji e-mailem.
Ing. Petr Paláček se dotázal na novinku zavedení zvukového záznamu ze zasedání
zastupitelstva a zda je možné ho použít, když nebyl předem schválen.
Starosta sdělil, že tímto opatřením chce docílit toho, že nedojde již nikdy k tomu, jak
byly interpretovány události, které se staly na posledním zasedání ZMČ Suché Lazce,
které nakonec rozhádaly část občanů Suchých Lazců proti sobě. Což považuje za
špatné a taková situace se nesmí již opakovat.
Ing. Petr Paláček podotkl, že mu to připadá zvláštní, že je záznam pořizovaný jen pro
někoho a je někde uschovaný.
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P. David Závěšický dodal, že je to proto, aby vše v zápise bylo korektní a nedocházelo
k dohadům. Pokud by došlo ke sporu může se záznam pustit.
Ing. Petr Paláček sdělil, že největší problém vidí v tom, že někdo záznam nahraje na
něco a je to uschováno neznámo kde.
Starosta sdělil, že záznam nahrává Ing. Václav Skuplík na svůj mobilní telefon a tam
je to i uschováno. Dále informoval zastupitelstvo, že při minulém ověřování zápisu
došlo k neshodám a proto se zvolila tato forma, aby k nim již nedocházelo.
Starosta dále sdělil, že zasedání zastupitelstva se bude nahrávat na diktafon zakoupený
obecním úřadem a záznam tohoto zasedání bude uschován pod uzávěrou na obecním
úřadě MČ Suché Lazce. Zveřejňovat se nebude, bude sloužit pouze ve sporných
případech.
Ing. Petr Paláček namítl, že přes dvacet let se na zasedání zastupitelstva zvukový
záznam nemusel pořizovat. Pokud dojde ke sporným bodům a zápis ze zastupitelstva
nebude podepsán, postupuje se podle platné legislativy. Kdy se veškeré sporné body
projednají na následujícím zastupitelstvu, jak se již v minulosti stalo.
Starosta sdělil, že celá tato věc má pouze chránit pravdu a pokud p. zastupitel Paláček
s tímto nesouhlasí, má svaté právo navrhnout na jednání ZMČ, aby záznam nebyl
pořizován.
Lukáš Dener podotkl, že v tom vidí pomoc především pro ověřovatele, protože vybavit
si vše přesně co se řeklo a neřeklo na jednání je velmi obtížné.
Lukáš Dener se dotázal, zda bude jezdit Městská policie a bude kontrolovat stání ve
vjezdech a na travnaté ploše.
Starosta odpověděl, že k 1. 5. 2019 nastupuje nový ředitel Městské policie a kontroly
opět začnou. Pokud by měl někdo problém se stáním ve vjezdu občanů nebo na
chodnících, může mu poslat sms zprávu a on kontaktuje MP.
Dále starosta informoval, že dle sdělení občanů se hlučnost ve firmě Merkuro spol.
s r.o. nezlepšila. Zdravotní ústav změří hlučnost. Cena měření je 9 810 Kč bez DPH.
Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že hlučnost je zde opravdu velká a nyní, když
začíná teplejší období, lidé si chtějí otevřít okna, je situace neúnosná. Je ochotna
poskytnout místnost k měření hluku.
Starosta vyzval zastupitelé se souhlasem měření hluku.
Zastupitelé souhlasí: 8 zdržel se: 1
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda TJ Suché Lazce předalo seznam problémů
s objektem, který chtěli předat na obec.
Starosta sdělil, že nikoliv.
Ing. Petr Paláček se dotázal zda bude TJ Suché Lazce vracet dotaci popř. jak se bude
nadále postupovat.
Starosta sdělil, že ze strany obce dojde ke kontrole hospodaření s dotací za minulý rok.
Letos k vyúčtování dotací ještě nedošlo a proběhne v lednu 2019. Dotace se nechává
v plné výši. Místostarosta obce Ing. Václav Skuplík nabídl TJ zdarma materiál na
opravu přístřešku a v rámci brigády se opraví, pokud budou mít zájem. Valná hromada
TJ Suché Lazce je naplánovaná na červen a zde bude zvoleno nové vedení.
Lukáš Dener sdělil, že valná hromada bude 7. 6. 2019 a od podzimu letošního roku
přihlásí do soutěže i mužstvo mužů. Dále sdělil, že přípravka, žáci a dorost v obci i
nadále fungují.
Lukáš Dener se dotázal, jak to bude s úpravou zeleně kolem chodníku na Přerovci.
Starosta sdělil, že úpravu budou dělat zaměstnanci obce, upraví se na přání majitelů
okolních domů.
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Pí Vladimíra Lencová se dotázala, zda by bylo možné na karneval pořádaný v květnu
zapůjčit 3 popř. 4 lavičky.
Starosta sdělil, že to není problém, nachystají se v pátek 17. 5. 2019 před karnevalem
a aparaturu zajistí místostarosta Ing. Václav Skuplík.
P. David Závěšický se dotázal na značení v ulici Ve Dvoře, zda jsou již schváleny
značky.
Starosta sdělil, že zatím proběhla předběžná jednání s panem Novotným a bude zde
jednosměrka z křižovatky Jičínská – Ve Dvoře ke křižovatce Ve Dvoře – Na Pískovně
Závěr

Vladimíra Lencová

Ing. Petr Paláček

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 23. 04. 2019 v 18:15 hodin
v místo konání, adresa, Suché Lazce
1/5

ZMČ 19

Volba ověřovatelů zápisu.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného
dne 23. 04. 2019
a) paní Vladimíra Lencová
b) pan Ing. Petr Paláček.
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 5. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání
zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
pí. Vladimíru Lencovou a p. Ing. Petra Paláčka
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzanu Kubicovou
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 5.3.2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o 74. výročí osvobození obce
- informace o vojenské přehlídce
- informace o tradičním sletu čarodějnic
- informace o tradičním stavění máje
- poděkování za brigády složkám
- informace o jednání s majitelem části pozemku na Strážnici
- informace o anketě na webových stránkách
- informace o konverzačních hodinách angličtiny v KZ
- informace o opravě ulice Přerovecká
- informace o kotlíkových dotacích
- informace o kulturním létě
- poděkování panu Vlastimilu Janoškovi za ořez stromů

- poděkování za opravu střechy na obecním úřadě
- informace o ořezu stromů při ZŠ a MŠ Suché Lazce
- informace o opravě kanalizační vpusti
- informace o pročištění kanalizace na ulici Májová
- informace o schůzce s architektem v souvislosti se sportovištěm
a lesoparkem
- informace o opravě vjezdu
- informace o zaslání výzvy k podání cenových nabídek k obecnímu
traktoru
- informace o opravě živičného povrchu ulice Přerovecká
- informace o kontejnerech na zelený odpad
- informace o brigádě dětí na Den Země
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Posvícení 2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- částku 100 000 Kč na zajištění kulturní akce sucholazecké
posvícení 2019
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Nová pojistná smlouva pro JSDH Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- Změní nové pojistné smlouvy pro JSDH Suché Lazce. PID smlouvy
MMOPP009UIFM. Mezi MČ Suché Lazce, zastoupenou p. Mgr.
Petrem Orieščíkem, sídlo Přerovecká 21/9, Suché Lazce 747 95 a
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, zastoupenou pí. Vlastou
Sedláčkouvou, sídlo Masarykova třída 334/20, Opava 746 01.
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Oprava ulice Na Pískovně
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- Informace o opravě ulice Na Pískovně
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- Čestné občanství pro JUDr. Drahomíra Illíka
Výsledek hlasování:

Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO
schvaluje
- Měření hluku u firmy Merkuro spol. s r.o.
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Mgr. Petr Orieščík

Závěr

Ing. Václav Skuplík

