Program 13. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 22.2.2016 v 18.15 hod.
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Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 05. 01. 2016.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 05. 01. 2016 – 21. 02. 2016.
Majetkové záležitosti.
Česká pošta Partner.
Organizační záležitosti – Obecní úřad městské části Suché Lazce.
Dotace pro dětské hřiště při ZŠ a MŠ.
Kompostárna Komárov.
Různé.
Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1 / 12 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
-

Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že je řádně omluven p. Pavel Nelešovský. Zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Ing. Petr Paláček požádal zastupitelstvo o rozšíření programu a to o bod č. 9, tj.
Kompostárna Komárov.
Starosta požádal zastupitelstvo o odhlasování programu 13. zasedání zastupitelstva
MČ Opava - Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10.

2 / 12 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
-

Zápisem byla pověřena sl. Lucie Židková, DiS.
Ověřovateli byli zvolení pí. Vladimíra Lencová, p. David Závěšický.
Zastupitelstvo souhlasí: 9.
Zdržel se: 1.

3 / 12 Kontrola plnění usnesení ze dne 05. 01. 2016.
-

Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 05. 01. 2016. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 12 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 05. 01. 2016 – 21. 02.
2016.
-

Starosta informoval zastupitele o novém vydání sucholazeckého zpravodaje, jedná se o
speciální číslo, ve kterém je zachycena sumarizace roku 2015.

-

-

-

-

Starosta obeznámil zastupitele s posunutím termínu otevření ordinace nového pana
doktora na Obecním úřadě. Ordinace měla být v provozu od 01. 03. 2016,
z administrativních důvodů bude p. MUDr. V. K. ordinovat od půlky března, starosta
taktéž konstatoval, že ve sklepě Obecního úřadu má pan doktor vymezený prostor pro
biologický opad a v 1. patře Obecního úřadu má zřízenou převlékárnu.
Starosta informoval zastupitele o přípravách 2. ročníku zabíjačkových hodů, které
proběhnou dne 27. 02. 2016, od 8 hod v Kulturním zařízení. Od 17 hodin se hosté
mohou těšit na promítání filmu Slavnosti sněženek.
Starosta obeznámil zastupitelé s opravami, které proběhly v Kulturním zařízení
(zřícení stropu v kuchyni). V rámci oprav se vyměnila elektroinstalace a obložení
v místnosti. Celkové náklady oprav činily 50.000 Kč. Starosta veřejně poděkoval
všem zúčastněným, kteří se na opravách podíleli. Nové omítky udělal p. Žůrek a
novou elektřinu p. Skuplík st. Zdarma renovaci provedli: p. Josef a Dušan Koneční, p.
Tomáš Bala. V kuchyňce jsou také nové zářivky, které se minulý rok zdarma podařilo
získat ze zrušené budovy Ministerstva zemědělství. Na jaře by měla proběhnout
oprava střechy na kulturním zařízení.
Starosta informoval zastupitele ohledně nového osvětlení u obchodu a o schůzce
s Technickými službami, s.r.o., která proběhla v pátek 19. 02. 2016. V plánu je
zhotovit osvětlení na ul. Na Pískovně.
Starosta informoval zastupitele o schůzce starostů, která proběhne ve středu 23. 02.
2016. Hlavním bodem této schůze budou kanalizace a čističky městských částí.
Starosta bude preferovat kořenovou čističku odpadních vod, zvažuje se také varianta
domácích čističek odpadních vod. Starosta bude informovat zastupitele o výsledcích
tohoto jednání.
Starosta informoval zastupitele o novém květinářství v naší obci, provoz bude zahájen
od 01. 03. 2016.
Starosta poděkoval za kulturní dění v obci a to složkám konkrétně za hasičský a
fotbalový ples. Také poděkoval p. Tomáši Balovi, který zapůjčil masku medvěda pro
masopustní akci Dopravního podniku v Opavě.
Starosta obeznámil zastupitele s povolením pokácet lípy „u křížku“.
P. Tomáš Bala poděkoval starostovi a p. Davidu Závěšickému za koupi obrubníků u
jeho Hostince. V měsíci březnu bude odstraněn sloup u Hostince u Baly.
Starosta informoval zastupitele o novém místě vymezeném pro stání kontejnerů, které
bude na dvoře Kulturního zařízení. Kontejnery budou přemístěny od Hostince U Baly.
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 12 Majetkové záležitosti.
-

-

-

Starosta informoval zastupitele o žádosti p. T. B., který žádá zastupitelstvo MČ Suché
Lazce o souhlas s výstavbou rodinného domu (parc. č. 820/55), v ul. Ke Strážnici.
Mezi Statutárním městem Opava a p. T. B. bude podepsána veřejnoprávní smlouva.
Zastupitelstvo obce má dát souhlas k jejímu podepsání.
P. Ing. Petr Paláček upozornil, že by se tato věc měla pečlivě zvážit, protože nebyl
předložen ani návrh veřejnoprávní smlouvy ani projektová dokumentace. P. Ing. Petr
Paláček pronesl obavy z možných povinností či jiných dopadů na naší obec,
vyplývající z této veřejnoprávní smlouvy. P. Bc. Jiří Lerche projevil souhlas s názorem
p. Ing. Petra Paláčka.
Starosta sdělil, že obavy z této veřejnoprávní smlouvy nemusejí být, jelikož je to dnes
již běžný způsob postupu při řízení k povolení stavby.

-

Statosta vyzval zastupitele k hlasování ohledně souhlasu s podpisem veřejnoprávní
smlouvy mezi Statutárním městem Opavou a T. B..
Zastupitelé souhlasí: 9.
Zdržel se: 1.

6 / 12 Česká pošta Partner.
-

-

Starosta informoval zastupitele o plánované schůzce se zástupci České pošty. Také
obeznámil zastupitele s tím, že Česká pošta zafinancuje kompletní přeměnu prostor
České pošty na Obecním úřadě (výměna kiosku, zakoupení nových počítačů,
elektroniky a techniky).
Starosta taktéž konstatoval, že v prostorách České pošty by měl být umístěn nový
zabezpečovací systém a kamerový systém, který by měl být také instalován před
budovou Obecního úřadu.
Starosta informoval zastupitele, že výběrové řízení na pozici Asistent(ka) starosty a
pracovník České pošty Partner, bude vyhlášeno.
P. Ing. Petr Paláček uznal, že služby České pošty jsou v naší obci potřebné, ale taktéž
projevil nesouhlas s tím, aby obec jako taková sama o sobě podnikala.
Taktéž se dotázal, jak bude časové rozprostřená náplň zaměstnance na poště a na
Obecním úřadě. Starosta odvětil, že 50% pracovní doby bude zaměstnanec jako
asistent(ka) starosty v kanceláři a 50% jako pracovník České pošty Partner.
Zastupitelé souhlasí: 9.
Zdržel se: 1.

7 / 12 Organizační záležitosti – Obecní úřad městské části Suché Lazce.
-

-

Starosta obeznámil zastupitele o tom, že Statutární město Opava nově vyžaduje,
abychom měli usnesením zastupitelstva potvrzeno schvalování rozpočtových opatření
v rámci našeho rozpočtu. Dle zákona jsou rozpočtová opatření v kompetenci rady obce
popř. starosty obce, jestliže není ustanovena rada. Běžně funguje klasické schvalování
rozpočtového opatření s tím, že nyní musí být potvrzeno, že tato rozpočtová opatření
schvaluje starosta obce.
Finanční výbor byl v minulém roce obeznámen prostřednictvím asistentky starosty
s definicí a fungováním rozpočtových opatření.
Zastupitelé souhlasí: 10.

8 / 12 Dotace dětského hřiště ZŠ a MŠ.
-

-

-

Starosta seznámil zastupitele s plánovanou přestavbou školního dětského hřiště. Práce
by měly začít o letních prázdninách, až nikterak nenaruší chod dětského hřiště přes
školní rok a taktéž bezpečnost dětí ZŠ a MŠ.
Ředitelka školy, Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, zmínila, že na tuto akci má
připravené finanční prostředky ve výši 100.000 Kč (výhra žáků MŠ a ZŠ v soutěži).
Taktéž informovala zastupitele, že ke konci kalendářního roku počítá s úsporou cca
50.000 Kč, které by ráda použila na nákup případného hracího prvku.
Ing. Petr Paláček se dotázal jaký je předpoklad prvních prací? Starosta odpověděl, že
v první vlně prací se budou dělat především povrchové úpravy (kopání, navození
hlíny, vybudování chodníčků, vysazení zeleně). Poté se uvidí, kolik financí zbyde na
nákup hracích prvků.
Starosta taktéž konstatoval, že hodlá oslovit sponzory.

-

Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení dotační smlouvy dětského hřiště
ZŠ a MŠ, ve výši 300.000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 9.
Zdržel se: 1.

9 / 12 Kompostárna Komárov.

-

Starosta informoval zastupitele ohledně výstavby nové kompostárny v Komárově. Dle
zjištěných informací, na základě návštěvy fungující kompostárny, jsou již technologie
natolik pokrokové, že okolí kompostárny nezapáchá.
Výstavba kompostárny bude probíhat v letech 2016 – 2018.
Starosta přislíbil zastupitelům prezentaci projektové dokumentace, která ještě nyní
není hotová.
P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda kompostárna bude určená na standartní
(zahradní) odpad?
Starosta byl pověřen zjištěním podrobných informací.
Zastupitelé berou na vědomí.

10/12 Různé.
-

Starosta informoval zastupitele o vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci můstku
na Přerovci.
P. Bc. Jiří Lerche se dotázal, jaký je předběžný termín realizace? Starosta vysvětlil, že
první práce by měly začít již brzy, a to na jaře tohoto roku.
- Zastupitelé berou na vědomí.

11/12 Závěr.

Vlaďka Lencová

David Závěšický

USNESENÍ
z 13. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 22. 02. 2016
1/12

ZMČ 16

Zahájení a schválení programu 13. zasedání ZMČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
program 13. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/12

ZMČ 16

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

3/12

ZMČ 16

Kontrola plnění usnesení ze dne 05. 01. 2016.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 05. 01. 2016.

4/12

ZMČ 16

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












5/12

ZMČ 16

Speciální vydání sucholazeckého zpravodaje.
informaci ohledně nového praktického lékaře.
informaci o pořádání 2. ročníku zabijačkových hodů.
informaci ohledně zřícení stropu v KZ a následných opravách.
informaci ohledně schůzky s TS (rozšíření veřejného osvětlení).
Plánovanou schůzku starostů.
Informace o nově otevřeném květinářství v Suchých Lazcích.
Povolení skácení líp „u křížku“.
Poděkování Tomáše Baly starostovi obce a p. Davidu Závěšickému, za
koupi obrubníků.
Nově plánované kontejnerové stání.
Poděkování složkám a všem zúčastněným při realizaci společenských
akcí v obci (fotbalový ples, hasičský ples). A poděkování p. D.
Závěšickému. a p. Mgr. et Mgr. M. Š. za tvorbu a korektury
sucholazeckého zpravodaje.
Majetkové záležitosti.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí

s podpisem veřejnoprávní smlouvy mezi p. T. B. a Statutárním městem
Opava.
6/12

ZMČ 16

Česká pošta Partner.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s podpisem smlouvy s Českou poštou Partner a taktéž souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení na nového zaměstnance Obecního
úřadu.

7/12

ZMČ 16

Organizační záležitosti – Obecní úřad městské části Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
pověřuje
schvalováním rozpočtových opatření v rámci rozpočtu MČ starostu
Mgr. Petra Orieščíka.

8/12

ZMČ 16

Dotace pro dětské hřiště ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s vyšší dotace 300.000 Kč, pro dětské hřiště ZŠ a MŠ.

9/12

ZMČ 16

Kompostárna Komárov.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informace ohledně výstavby kompostárny v Komárově.

10/12 ZMČ 16

Různé.

11/12 ZMČ 16

Závěr.

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

