Program 15. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 03. 05. 2016 v 18.15 hod.
11/ 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 05. 2016.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 23. 03. 2016 02. 05. 2016.
5 / 15 Majetkové záležitosti.
6 / 15 Oprava vstupu obecního úřadu.
7 / 15 Vrt na obecním hřišti.
8 / 15 Kulturní a společenské léto 2016.
9 / 15 Různé.
10 / 15 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1 / 15 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 přítomen (řádně omluven)
p. Ing. Petr Paláček.
Zastupitelé souhlasí: 10.

2 / 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
-

Zápisem byla pověřena sl. Lucie Židková, DiS.
Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Petr Žurek a p. Pavel Nelešovský.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

3 / 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 03. 2016.
-

Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 22. 03. 2016. Usnesení
je průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 23. 03. 2016 - 02. 05.
2016.
-

Starosta obce informoval zastupitele o rekonstrukci propustku na Přerovci. Celková
doba oprav by měla trvat do 25. září t. r. Odhadovaná cena rekonstrukce činí cca
4.500.000 Kč.
Starosta rovněž seznámil zastupitele s informacemi, týkající se současného stavu
vodní nádrže Sedlinka a jejího vyčíštění. K projektové dokumentaci malých vodních
nádrží, byl proveden biologický průzkum, avšak jeho výsledky nedosáhly kladných
hodnot. Z tohoto důvodu se čištění vodní nádrže prodlouží, a taktéž se navýší náklady.
Úplné vypouštění vodní nádrže Sedlinka, je plánováno na podzim tohoto roku.
Předpokládané čištění nádrže se odkládá na rok 2017. Mělo by trvat cca rok a půl.

-

-

-

-

-

-

-

Starosta rovněž zastupitele obeznámil s informacemi o možném odkupu pozemků
v okolí vodní nádrže Sedlinka. Vlastníkem těchto pozemku jsou Lesy ČR. Cena
odkupu a další informace ohledně pozemků, bude projednáváno 13. 05. 2016 s Lesy
ČR. Starosta bude zastupitelstvo dále informovat.
Starosta taktéž informoval zastupitele o stavu realizace nového chodníku chodníků na
Přerovci. Starosta bude žádat, aby veškeré náklady byly hrazeny Statutárním městem
Opava, jelikož naši městské části, v posledních letech (16 let), nebyl zainvestován
žádný investiční projekt. Vzhledem k posledním informacím je možné žádat na tento
chodník i dotaci ze SFDI. Realizace by měla proběhnout v roce 2017, v případě, že
projektová i další následná dokumentace bude hotová do konce roku 2016 a bude
úspěšně přidělena dotace. Starosta o této investici bude dále informovat.
Starosta obeznámil zastupitelstvo o dotaci, poskytnuté k opravám pomníku padlých I.
a II světové války. Ministerstvo obrany poskytne dotaci ve výši 80% a zbylá část
finančních prostředků bude hrazena Statutárním městem Opava. Předpokládaná výše
finančních nákladů oprav činí 130 000 Kč. Obecní úřad MČ Suché Lazce děkuje všem
zaměstnancům Magistrátu města Opavy za administraci dotace.
Starosta obce sdělil informace o veřejné brigádě, která proběhla v rámci akce "Suché
Lazce slaví Den Země". Akce se zúčastnilo cca 20 občanů, kteří pomohli vysadit 150
ovocných stromů, v dolní části obce Suché Lazce. Starosta srdečně poděkoval všem
zúčastněným a rovněž poděkoval náměstkovi primátora p. Mgr. Daliborovi Halátkovi,
který se společně s občany Suchých Lazců, podílel na výsadbě stromů. Na nákup
ovocných stromků byla poskytnuta dotace 36 750 Kč z odboru životního prostředí.
Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně České Pošty Partner. Z důvodů
legislativních změn, není stále nová verze smlouvy podepsaná. Zprovoznění České
pošty Partner bylo tudíž odloženo zřejmě až na měsíc listopad. Z tohoto důvodu
nebylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici asistent(ka) starosty a pracovníka České
pošty Partner.
Starosta rovněž obeznámil zastupitele o aktuálním stavu, týkající se opravy kaple.
Práce na kapli byly zahájeny a jsou smluvně ošetřeny vůči poskytnuté dotaci.
Starosta informoval zastupitele ohledně nové ordinace p. MUDr. V.K., který úspěšně
uzavřel smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
Starosta obeznámil zastupitelstvo s problematikou rušení nočního klidu v blízkosti
májky. Pokud bude docházet k rušení nočního klidu, bude volána městská policie.
Starosta veřejně poděkoval všem, kteří se podíleli na vydání dalšího výtisku
Sucholazeckého zpravodaje, především p. Davidovi Závěšickému za tvorbu
zpravodaje samotného, a pí. Mgr. et Mgr. Martině Škrobánkové za korekci. Rovněž
poděkoval SDH Suché Lazce za vydařenou akci Pálení Čarodějnic. Velký dík rovněž
patří všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili akce osvobození obce. Poděkování
rovněž patří AVZO za střelecký turnaj, který byl spojen s touto památkou.
Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda by bylo možné zažádat
o dotaci na zeleň, určenou k výsadbě na dětské hřiště. Starosta bude žádat.
Starosta obeznámil zastupitelstvo o vyhodnocení grantů z hazardu, které poskytuje
SMO. Částka ve výši 60 000 Kč byla přidělena SDH Suché Lazce. TJ Suché Lazce
obdrželo částku ve výši 36 000 Kč a Střelecký klub polní kuše 12 500 Kč.
Starosta informoval zastupitele, že opět proběhne schůzka se zástupci Technických
služeb skrze nutné opravy v obci.
P. Bc. Jiří Lerche se vyjádřil k situaci zpracování zeleného odpadu v obci. Starosta
sdělil, že tento bod je stále v řešení.
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 15 Majetkové záležitosti.
-

-

-

-

-

Starosta informoval zastupitele ohledně žádosti p. C., která již byla řešena na
předchozím zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce, z kterého vyplynulo doporučení
směny pozemku, tak aby byla zachována přilehlá cesta parcela č. 464 za požadovaný
pozemek ze strany p. C. parc. č. 461/1.
P. C. s dalším spoluvlastníkem tohoto pozemku se směnou nesouhlasí. P. C. nově
navrhuje směnit pozemek 461/1 ve stejné výměře za část pozemku 838/2.
P. Ing Petr Žurek se dotázal, kde leží přesná hranice pozemku.
Starosta konstatoval, že se jedná o netradiční uspořádání pozemku a přesná hranice
není stanovená. Bude až po výměře.
P. Bc. Jiří Lerche se zmínil, že dnes se jedná o pozemky, které jsou bez přístupu
k inženýrským sítím (pozemek parc. č. 838/2)
P. David Závěšický konstatoval, že se Obec Suché Lazce, nechce prodejem vzdát
pozemků, ale je důležité, zachovat půdní fond ve stejné výměře.
Starosta informoval zastupitele, že vše se projednává na majetkové komisi a čeká se na
vyjádření. Každopádně hlavní roli hraje rozhodnutí zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování, pro směnu pozemku.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.
Starosta informoval zastupitele o možnosti úpravy přílohy č. 2 Statutu města, který
řeší majetek obce, který má ve své správě. Starosta nově navrhuje, aby příloha č. 2.
byla rozšířena u obce Suché Lazce o tyto pozemky parc. č. 846/43, 846/63, 832/3,
800/3, 799/18, 799/14. Tyto pozemky jsou možnou variantou pro případnou směnu
v budoucnu za pozemky jiné.
P. PhDr. Richard Dener se dotázal, jaké pozemky bychom mohli směnit v budoucnu.
Starosta názorně ukázal na nákresu a odvětil, že by se mohlo jednat např. o vyřešení
problematiky pozemků na Strážnici.
P. Bc. Jiří Lerche se rovněž dotázal, jak se tato směna bude dotýkat lesního zákonu
s pozemky na Strážnici.
Starosta se nedomnívá, že by zde měl lesní zákon hrát nějakou důležitou roli.
Starosta vyzval k hlasování, zda zastupitelé souhlasí s úpravou přílohy č. 2. Statutu.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.
Starosta rozvedl debatu na téma prodej obecních pozemků, které tvoří příjezdové cesty
(účelové komunikace) k rodinným domům. Jakýmž je např. parcela. č. 247, která
slouží jako příjezdová cesta k domu p. D.D. Starosta také zdůraznil, že v případě
účelových komunikací je zhotovení a oprava takovýchto komunikací povinností
majitelů nemovitostí, jež komunikaci využívají.
P. D.D. dříve již vysvětlil, že je schopen si cestu sám opravit a vybudovat na vlastní
náklady, pokud však bude možný odkup tohoto pozemku. Příjezdová cesta
k rodinnému domu p. D., je ve vlastnictví Statutárního města Opavy.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o prodeji příjezdové cesty k rodinnému domu
p. D.D. Prodej je ovšem závislý na okolnostech. Musí být v případě prodeje zaneseno
věcné břemeno spočívající v umožnění příjezdu na sousední parcelu č. 250. Dále pak
poslední slovo při schválení prodeje bude mít velké zastupitelstvo na městě – není
tedy rozhodnutí zastupitelstva MČ Suché Lazce konečné a závazné. A dále pak je
nutné, aby pan D. na své náklady zajistil vyřízení náležitostí spojených s vyměřením a
zápisem na katastrální úřad.
Zastupitelé souhlasí: 10.

6 / 15 Oprava vstupu obecního úřadu.
-

Starosta informoval zastupitele o stavu schodiště při vstupu na Obecní úřad. Schody
jsou ve špatném stavu, a proto byly navrženy dvě varianty oprav.

-

První varianta: betonové těleso, obkládané žulovými deskami. Nášlap a podesta by
měly být o velikosti 4 cm nebo 5 cm, s obklady boků o velikosti 3 cm. Provedení této
varianty je odhadováno na cca 20 000Kč bez DPH.

-

Druhá varianta: výstavba schodiště z masivních žulových bloků. Nášlap a podesta o
velikosti 40 x 17 cm a horní podesta, také jako masivní blok o velikosti 17 cm.
Odhadovaná částka druhé varianty činí cca 30 000 Kč, bez DPH.

-

P. Bc. Jiří Lerche navrhl, aby se na opravu schodiště Obecního úřadu i místní kaple,
použil stejný materiál a tak byla zachována jednota a reprezentativní vzhled centra
obce.
P. Ing Petr Žůrek se rovněž zmínil, že důležitá je kvalita materiálu.
Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková konstatovala, že se jedná o reprezentativní část
obce a použití kvalitního materiálu se vyplatí. A je dobrou investicí do budoucna.
Zastupitele se v diskuzi přiklonili k druhé variantě.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování, volby druhé varianty.
Zastupitelé souhlasí: 10.

-

7 / 15 Vrt na obecním hřišti.
-

-

-

-

Starosta informoval zastupitele o situaci průzkumných hydrologických prací na
obecním hřišti, které byly provedeny za účelem, lepšího hospodaření s vodou.
Metodika práce vychází z provedené pochůzky hydrologa v termínu dne 23. 3. 2015 a
19. 4. 2016. Problém spočívá v složitějších hydrologických poměrech dané lokality,
kde převažuje podloží písčité, jílovité. Toto podloží není úplně vhodné pro umístění
vrtné studny. Celkové náklady (zhotovení vrtu, čerpadla, nádrž na vodu atd..) jsou
odhadovány na částku přesahující 200 000 Kč s DPH.
Starosta a zastupitelstvo v rámci diskuze, konstatovalo, vzhledem k tomu, že vrt by
zřejmě neměl dostatečnou kapacitu (což činí cca 20 m3 denně), že vrt na obecním
hřišti, by nebyl cenově výhodný a to z důvodů dlouhodobé návratnosti poskytnutých
nákladů. Pouhá návratnost cca 10 – 15 let.
Starosta podal návrh, zda by peněžní prostředky v hodnotě 100 000 Kč, s kterými se
předběžně počítalo pro hydrologické práce, mohly být využity i jiným způsobem.
Např. nákup nových branek, světelné cedule či zhotovení malého dětského hřiště.
Z diskuze vyplynulo, že prozatím ponecháme finanční prostředky v rozpočtu obce a
budeme hledat možné varianty, jak nakládat s vodou na obecním hřišti. Tyto peníze by
byly následně použity na možné vybrané řešení.
P. Bc. Jiří Lerche obeznámil zastupitele s vlastními špatnými zkušenostmi týkajících
se čerpadel potřebných k vrtu a nedoporučil tuto investici vzhledem k její finanční
náročnosti a taktéž její dlouhodobé návratnosti.
P. Ing. Václav Skuplík informoval zastupitele o potřebě zlepšit, celkové hospodaření
s vodou na obecním hřišti. A podpořil myšlenku hledání jiných možností, jak lépe
nakládat s vodou na obecním hřišti.

-

Starosta vyzval zastupitele k hlasování o realizaci vrtu na obecním hřišti.
Zastupitelé nesouhlasí: 10.

8 / 15 Kulturní a společenské léto 2016.
-

-

-

Starosta informoval zastupitele o průběhu kulturního a společenského léta 2016, jehož
součástí v letošním roce bude oslava 130 let SDH Suché Lazce. Součástí těchto oslav
bude bohatý, doprovodný program. V pátek 10. 6. 2016 v 17:00 proběhne taktické
cvičení jednotek HZS a JSDH na budovy ZŠ a MŠ Suché Lazce. V sobotu 11. 6. 2016
v 13:00 hodin - 6. krajský festival přípravek, který proběhne na obecním hřišti. V
14:00 hodin, proběhne ukázka hasičské techniky a ve 20:00 začne taneční zábava
s hudbou. V neděli 12. 6. 2016 v 10:30 hodin, proběhne kladení věnců u Památníku
padlých I. a II. světové války. V 11:00 hodin, bude zahájená valná hromada SDH
Suché Lazce, v sále Hostince u Baly
Starosta dále informoval zastupitele o změnách v průběhu kulturního a společenského
léta 2016. V letošním roce bude program obohacen o více akcí. Stejně jako v minulém
roce, program společenského léta bude zahájen Gulašfestem.
Starosta navrhl výjimky nočního klidu v rámci kulturního a společenského léta, a to
takto: Letního kino do 24:00, Oslava 130 let SDH Suché Lazce do 02:00, Pivní
festival do 24:00, Vinobraní do 24:00 hodin, Gulášfest bez výjimky do 22:00 hodin,
Posvícení – pátek do 02:00 hodin, sobota do 03:00 hodin, neděle bez výjimky do
22:00 hodin.
Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda by bylo možné, upravit
výjimku nočního klidu, druhého dne Sucholazeckého Posvícení. P. Mgr. et Mgr.
Martina Škrobánková navrhla, aby se noční klid držel už od 02:00.
Starosta podal návrh a vyzval zastupitele k hlasování o výjimce nočního klidu
v průběhu Sucholazeckého Posvícení. Čas byl stanoven takto: pátek do 02:00 hodin,
sobota do 03:00 hodin, neděle do 22:00 hodin.
Zastupitelé souhlasí: 6. Zdržel se: 4.
Starosta rovněž vyzval zastupitele k hlasování o výjimce nočního klidu, při pořádání
letního kina. Výjimka byla stanovena na 24:00 hodin.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Starosta také vyzval zastupitele o hlasování o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč.
Tato finanční částka bude využita k pokrytí nákladů na posvícení (atrakce atd.)
Starosta rovněž přednesl návrh, o poskytnutí daru na oslavu 130 let SDH Suché
Lazce. Jednalo by se o finanční částku, která by pokryla veškeré náklady spojené
s vydáním speciálního almanachu. Vytisknout by se mělo cca 300 ks.
P. David Závěšický obeznámil zastupitele o možných variantách, vydání almanachu.
Cena se pohybuje od 12 000 Kč do 20 000 Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování a navrhuje poskytnutí finanční částky ve výši
15 000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10.

9 / 15 Různé.
-

Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, o možnost úhrady nájmu v hostinci
U Baly. Jedná se o uspořádání slavnosti ze strany ZŠ a MŠ Suché Lazce v rámci oslav

10 / 15

státního svátku Dne matek. V případě nepříznivého počasí, by tato akce nemohla být
uskutečněna na dětském školním hřišti v Suchých Lazcích.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.
Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková navrhuje projednat bod z minulého zasedání,
kde se již dříve zmínila o výstavbě haly, na pozemcích p. J. S.
Jedná se o pozemky v blízkosti bytových jednotek, kde došlo k úplnému odstranění
zeleně.
Starosta informoval zastupitele, že o této situaci jednal s panem J. S. Věc je v řešení.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Závěr.

Ing. Petr Žurek

Pavel Nelešovský

USNESENÍ

z 15. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 03. 05. 2016

1/15

ZMČ 16

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 15. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/15

ZMČ 16

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
p. Ing. Petra Žurka a p. Pavla Nelešovského.
Zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou.

3/15

ZMČ 16

Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 05. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 15. 12. 2015.

4/15

ZMČ 16

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v
období od 23. 03. 2016 - 02. 05. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o propustku na Přerovci.
- informace o současném stavu vodní nádrže Sedlinka a jejího
čištění.
- informace o odkupu pozemků na Přerovci.
- informace o opravě chodníků v horní částí obce Suché Lazce.
- informace o poskytnutí dotace, určené k opravě pomníku
padlých I. a II. sv. války.
- informace o výsadbě ovocných stromů v rámci oslav Dne Země.
- informace o společnosti Česká pošta Partner.
- informace o opravách kaple.
- informace ohledně ordinace praktického lékaře p. MUDr. V.K.
- informace o rušení nočního klidu.
- poděkování pana starosty za kulturní život v obci.
- informace o poskytnutí grantu.
- informace o jednání s Technickými službami Opava.

5/15

ZMČ 16

Majetkové záležitosti.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- se směnou pozemku parc. č. 461/1 ve stejné výměře za část
pozemku 838/2.
Zastupitelstvo MČ Suché lazce

schvaluje
- změnu přílohy č. 2. Statutu města o pozemky parc. č. 846/43,
846/63, 832/3, 800/3, 799/18, 799/14.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s prodejem části pozemku, která je příjezdovou cestou k rodinnému
domu p. D.D. parc. č. 247.
6/15

ZMČ 16

Oprava vstupu obecního úřadu.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s opravou schodiště u vstupu na Obecní úřad ve variantě žulové bloky.
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Vrt na obecním hřišti.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
nesouhlasí
- se zhotovením vrtu na obecním hřišti.
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Kulturní a společenské léto 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s výjimkou z nočního klidu, při pořádání Sucholazeckého posvícení.
Pátek do 02:00 hod, Sobota do 03:00 hod
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s výjimkou z nočního klidu, při pořádání letního kina do 24:00 hod.
- s výjimkou z nočního klidu, při pořádání pivního festivalu a vinobraní
do 24:00 hod.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s poskytnutím finanční částky ve výši 15 000 Kč na almanach pro
SDH Suché Lazce.
- s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč na posvícení.
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Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
s uhrazením nájmu, při pořádání akce ZŠ a MŠ ke Dni matek.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu zeleně, v dolní části Suché Lazce.
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Pavel Nelešovský

Závěr.

Mgr. Petr Orieščík

