Program 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 15. 12. 2015 v 18.15 hod.
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Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 03.11.2015.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 3.11.2015 – 14.12.2015.
Stravenky pro zaměstnance OÚ Suché Lazce.
Chodník – Přerovec.
Rozpočet 2016.
Harmonogram jednání zastupitelstva na rok 2016.
Webové stránky Suché Lazce.
Inženýrské sítě a vodní nádrž Sedlinka.
Různé.
Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1 / 11 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
-

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že je řádně omluvena p. Mgr. et Mgr. Martina
Škrobánková. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta požádal zastupitelstvo o odhlasování rozšíření programu a to o bod č. 10, tj.
Inženýrské sítě a vodní nádrž Sedlinka.
Zastupitelé souhlasí: 10.

2 / 11 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
-

Zápisem byla pověřena sl. Lucie Židková, DiS.
Ověřovateli byli zvolení pí. Vlaďka Lencová, p. Lukáš Dener.
Zastupitelstvo souhlasí: 9.
Zdržel se: 1.

3 / 11 Kontrola plnění usnesení ze dne 03.11.2015.
-

Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 03.11.2015. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 11 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 03.11.2015 –
14.12.2015.
-

Starosta informoval zastupitele o novém vedení města Opavy. Primátorem statutárního
města Opavy je nyní p. Ing. Radim Křupala (rodák ze Suchých Lazců).

-

-

-

-

-

-

Starosta obeznámil zastupitele s autobusovými zastávkami, které jsou v provozu od
13.12.2015. Záruční doba těchto staveb končí v roce 2016 (září). Již nyní jsou patrné
určité vady na této stavbě, které se budou muset reklamovat.
Starosta informoval zastupitele o jednání s p. ředitelem Základní školy na Štítině. Naší
prioritou ovšem je, aby naší školu v Suchých Lazcích navštěvovalo co nejvíce dětí.
V otázce autobusů na Štítinu proběhne další schůzka s rodiči.
Starosta obeznámil zastupitelé s podrobnějšími informacemi ohledně fungování České
pošty Partner. Svojí představu bude prezentovat na lednovém zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce.
Starosta informoval zastupitele ohledně podpisu nájemní smlouvy ordinace lékaře
v prostorách obecního úřadu. Smlouva byla řádně podepsaná a ze strany obce jsou
všechny náležitosti řádně splněny. P. MUDr. V.K. bude v Suchých Lazcích ordinovat
pravděpodobně od 1. 3. 2016 (v současnosti již záleží pouze na povolení ze strany
jednotlivých úřadů).
Starosta prezentoval dokončený projekt dětského školního hřiště, ve kterém je
znázorněné jak nově vybudované parkoviště před školou, kontejnerové stání, tak
samotné dětské hřiště. Pokud bude tento projekt realizován své pomocí, náklady
budou činit dle odhadu cca 1 200 000 Kč.
Starosta informoval zastupitelé o monitoringu naší kanalizace. Prezentoval
zastupitelům video, které zachycuje nynější stav kanalizace v Suchých Lazcích.
Starosta předložil zastupitelům podrobnou zprávu tohoto monitoringu. Starosta
konstavoval, že kanalizace je v poměrně dobrém stavu.
Starosta informoval zastupitele, že byly zakoupeny túje na hřbitov. Túje jsou již
zasazeny.
Starosta obeznámil zastupitele se skutečností, že p. D.M. byla prodloužena pracovní
smlouva na další rok (do 30. 11. 2016). Plat p. M. je plně hrazen z dotací
prostřednictvím Úřadu práce.
Starosta informoval zastupitele o plánované opravě mostu na Přerovci.
P. Ing. Václav Skuplík navrhl jako další možnost služby občanům, zavést do nového
sazebníku pronájmu kulutrního zařízení, úklid po společenské akci za určitou finanční
odměnu.
P. Bc. Jiří Lerche žádal informace ohledně kořenové čističky. Starosta konstatoval, že
ohledně kořenové čističky zjišťuje další informace a že se do lokalit kde kořenová
čistička funguje, pojede osobně podívat. Je hotová studie kořenové čističky v Suchých
Lazcích. Pozitivní zpráva je ta, že KČ dle studie je možno zrealizovat v Suchých
Lazcích. Ovšem po prvním jednání s jednotlivými odbory a povodím Odry starosta
konstatoval, že realizace KČ je otázka let.
P. Ing. Petr Paláček požádal vedení obce, aby se každá důležitá informace týkající se
obce prezentovala na zastupitelstvu MČ Suché Lazce. Starosta konstatoval, že se tak
děje.
Starosta poděkoval složkám a všem zůčastněným, kteří se podíleli na přípravě
kulturních akcí (slavnostní rozsvícení vánočního stromečku před Obecním úřadem a
Andělskoďábelská diskotéka). Poděkoval také p. Davidu Závěšickému, za realizaci
Sucholazeckého zpravodaje a p. Mgr. et Mgr. Martině Škrobánkové za korektury.
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 11 Stravenky pro zaměstnance OÚ Suché Lazce.
-

Starosta informoval zastupitele o návrhu změny ohodnocení obecních zaměstnanců
(MŽ, JK, DM). Starosta navrhnul, aby se vyšší finanční ohodnocení poskytlo formou

-

-

stravenek, s tím že se zaměstnancům poskytne k platu za každý odpracovaný den
jedna stravenka v hodnotě 70 Kč, přičemž zaměstnavatel bude hradit 45 Kč a
zaměstnanec 25 Kč. S touto změnou souhlasí i zaměstnanci. Náklady na tuto změnu
budou pro rok 2016 činit dle stanovených pracovních dnů 30 645 Kč.
P. Ing. Petr Paláček se dotázal proč odměna formou stravenek není poskytnuta
i dalším zaměstnancům. Starosta zmínil, že obec má na pracovní smlouvu pouze tři již
výše zmíněné zaměstnance a že ostatní pracovníci obce vykonávají svou činnost na
základě dohody o provedení práce (L.Ž., M.F. a M.F.).
P. Bc. Jiří Lerche navrhl rozložení financí na jednu stravenku a to takto: 50 Kč
zaměstnavatel, 20 Kč zaměstnanec. Starosta po návrhu p. Lercheho svůj návrh stáhl
a podpořil druhý návrh.
Zastupitelé souhlasí: 10.

6 / 11 Chodník - Přerovec.
-

-

Starosta informoval zastupitele o setkání se zástupci Technických služeb s. r. o.,
výsledkem toho to jednání bylo, že neexistuje žádná zásadní překážka ve výstavbě
chodníku na Přerovci. Hrubý odhad nákladů na realizaci je 3,5 – 4 mil. Kč (včetně
DPH).
Starosta byl pověřen k oslovení projektantů, kteří budou osloveni s nabídkou realizace
projektové dokumentace.
Zastupitelé souhlasí: 10.

7 / 11 Rozpočet 2016.
-

-

Starosta obeznámil zastupitele se stavem financí obce. Návrh rozpočtu na rok 2016,
pro naší MČ Suché Lazce činí 4.428.000 (plus zbylé finanční prostředky z roku 2015).
Samotné schvalování rozpočtu proběhne po schválení výzvy finančním výborem
SMO.
Schvalování rozpočtu na rok 2016, proběhne na prvním zastupitelstvu příštího roku (5.
1. 2016).
Zastupitelé berou na vědomí.

8 / 11 Harmonogram jednání zastupitelstva na rok 2016.
Starosta seznámil zastupitele s plánovanými termíny zasedání zastupitelstva MČ
Suché Lazce pro rok 2016:
5. ledna
2. únor (v případě nutnosti)
1. březen
5. duben (v případě nutnosti)
3. květen (v případě nutnosti)
7. červen
5. července (v případě nutnosti)
2. srpen (v případě nutnosti)
6. září
4. říjen (v případě nutnosti)
1. listopad
20. prosinec
Zastupitelé berou na vědomí.

9 / 11 Webové stránky Suché Lazce.
Starosta vyzval p. Davida Závěšického, aby zastupitelstvo informoval o nové podobě
webových stránek naší obce.
p. David Závěšický informoval zastupitele, že na projektu webových stránek se dělalo
více než 4 měsíce a že svou práci pro obec vykonal zcela zdarma.
Také zastupitelstvo obeznámil, že projekt téhle velikosti není možné realizovat sám
a na části programování se podílel programátor p. Z.G.
P. Závěšický požádal o podporu při hlasování o proplacení honoráře pro p. G, ve výši
20.000 Kč.
Také podotknul, že webové stránky plní historickými články, které se mu podařilo za
posledních 15 let nastřádat, především díky místním historikům jako byl p. Lumír
Jelonek, p. Karel Rusek a další, se kterými nad těmito podklady strávil hodně času.
Zastupitelé souhlasí: 10.
10/11 Inženýrské sítě a vodní nádrž Sedlinka.
-

Starosta informoval zastupitele o plánovaném čištění vodní nádrže Sedlinka, které
proběhne na podzim příštího roku. Nákladní auta, která budou odvážet odpad v rámci
odbahnění, budou projíždět naší obcí. S tím, že vozovka bude po dokončení prací
uvedena do původního stavu.
- Zastupitelé souhlasí: 8.
- Nesouhlasí: 1.
- Zdržel se: 1.
- Statosta informoval zastupitelé o plánovaných stavebních úpravách p. B. Pan B.
podal žádost, ve které žádá o povolení napojení splaškových a dešťových vod. Bod
bylo navrženo odročit a doplnit informace k napojení sítí.
- Zastupitelé souhlasí: 10

11/11 Různé.
- TB navrhl jako možnost budoucího rozšíření dětského hřiště odkoupení pozemku pana
S. parc. č. 326 k.ú. Suché Lazce.
12/11 Závěr.
-

Starosta popřál zastupitelům a přítomným krásné prožití vánočních svátků a hodně
štěstí a zdraví do Nového roku 2016.

Vlaďka Lencová

Lukáš Dener

USNESENÍ
z 11. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 15. 12. 2015
1/11

ZMČ 15

Zahájení a schválení programu 11. zasedání ZMČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
program 11. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/11

ZMČ 15

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo MČ
volí ověřovatele zápisu
pí. Vladimíru Lencovou, p. Lukáše Denera,
a zapisovatelkou zápisu sl. Lucie Židková.

3/11

ZMČ 15

Kontrola plnění usnesení ze dne 03.11.2015.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 03.11.2015.

4/11

ZMČ 15

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí














informaci o novém vedení statutárního města Opavy.
nformaci ohledně autobusových zastávek na Přerovci.
informaci o jednání s ředitelem Základní školy Štítina.
informaci ohledně České pošty Partner.
informaci ohledně nájemní smlouvy nebytových prostor úřadu
(ordinace lékaře).
prezentaci dokončeného projektu dětského školního hřiště.
monitoring kanalizace.
koupi 100 ks thůjí.
prodloužení pracovní smlouvy p. D.M.
návrh p. Ing. Václava Skuplíka na možnost nové služby pro občany,
v rámci úklidu kulturního domu po společenské akci.
dotaz p. Bc. Jiřího Lercheho ohledně kořenové čističky.
prosba p. Ing. Petra Paláčka o zveřejňování všech důležitých informací
týkající se obce.
Poděkování složkám a všem zúčastněným při realizaci společenských
akcí v obci. A poděkování p. Davidu Závěšickému a p. Mgr. et Mgr.
Martině Škrobákové za tvorbu a korektury Sucholazeckého zpravodaje.

5/11

ZMČ 15

Stravenky pro zaměstnance OÚ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s formou odměny pro zaměstance OÚ Suché Lazce, v podobě 70 Kč
stravenek, přičemž 50 Kč hradí zaměstnavatel, 20 Kč hradí
zaměstnanec.

6/11

ZMČ 15

Chodník - Přerovec.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informace k výstavbě chodníku na Přerovci.

7/11

ZMČ 15

Rozpočet 2016.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informace k rozpočtu na rok 2016.

8/11

ZMČ 15

Harmonogram jednání zastupitelstva na rok 2016.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
harmonogram jednání zastupitelstva na rok 2016.

9/11

ZMČ 15

Webové stránky Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s výší odměny 20.000 Kč pro p. ZG, který se spolupodílel na tvorbě
nových webových stránek.

10/11 ZMČ 15

Inženýrské sítě a vodní nádrž Sedlinka.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s průjezdem nákladních automobilů přes obec Suché Lazce.
odročuje
žádost p. B k napojení inženýrských sítí.

11/11 ZMČ 15

Různé.

12/11 ZMČ 15

Závěr.

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

