Program 16. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 7. 6. 2016 v 18.15 hod.
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 3. 5. 2016
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 4. 5. 2016 6. 6. 2016.
5 / 16 Majetkové záležitosti.
6 / 16 130. let založení SDH Suché Lazce.
7 / 16 Posvícení Suché Lazce 2016.
8 / 16 Územní plán Suchých Lazců
9 / 16 Různé.
10 / 16 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1 / 16 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 (řádně omluvena)
pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková.
P. David Závěšický požádal zastupitelstvo o rozšíření programu a to o bod č. 8
-Územní plán Suchých Lazců.
Zastupitelé souhlasí: 10.

2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
-

Zápisem byla pověřena sl. Šárka Slavíková.
Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Václav Skuplík a p. David Závěšický.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

3 / 16 Kontrola plnění usnesení ze dne 3. 5. 2016
-

Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 3. 5. 2016. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 4. 5. 2016 - 6. 6.
2016.
-

Starosta obce veřejně poděkoval všem občanům, kteří se podíleli na přípravách, 2.
ročníku Gulášfestu. Rovněž poděkoval TJ Suché Lazce za organizaci Dětského dne,
pořádaného 5. 6. 2016.
Starosta informoval zastupitele o současném stavu schodů, u vstupu na obecní úřad,
jejichž zhotovení stále neproběhlo. Rovněž informoval zastupitele o opravách kaple.
Schody u kaple by měly být zhotoveny do dvou týdnů společně se schody na obecní
úřad. Hotový vstup obecního úřadu je naplánován na měsíc červenec.

-

-

-

-

Starosta informoval zastupitele o jednání, se zástupci Technických služeb, skrze nutné
opravy v obci. Jednalo se o předláždění chodníku v blízkosti obecního úřadu a místní
kaple. Ve výsledném jednání, budou opravy provedeny zaměstnanci Technických
služeb. Taktéž bude opraven živičný povrch při vjezdu na ulici Na Štěpnici. Dále pak
propadlé kanály a také opraven živičný povrch u zastávky U Kašny.
Starosta poskytl informace k opravě pomníku padlých I. a II. světové války. Dostali
jsme povinnou registraci z ministerstva obrany a teď se čeká na nabídky k výběru
zhotovitele.
Starosta veřejně poděkoval p. Závěšickému a p. V. za speciální vydání pamětní knihy,
v rámci oslav 130. let od založení SDH v Suchých Lazcích.
Starosta obce také poděkoval občanům, kteří se zúčastnili veřejné brigády v Suchých
Lazcích.
Starosta obce informoval zastupitele o vzniklé závadě, na rozvodu plynu pod Suchými
Lazcemi. P. David Zavěšický informoval zastupitele o opravě poruchy na plynové
tlakové stanici na Přerovecké ulici. Podle předběžných informací konstatoval, že došlo
na tlakovém vedení k porušení těsnění na přírubách a k následnému značnému úniku
zemního plynu. Rovněž navrhuje, aby se kontroly plynové rozvodny prováděly častěji,
a aby s tímto návrhem byla obeznámena plynárenská společnost.
Starosta konstatoval, že tato žádost bude zaslána v písemné podobě plynárenské
společnosti.
Starosta poděkoval Střeleckému klubu polní kuše Opava – Suché Lazce, za uspořádání
akce Českého poháru ve střelbě z polní kuše. Závod se uskutečnil 21. 5. 2016 na
místním hřišti. Starosta obce rovněž poděkoval pí. S. K. za dosažení výborných
výsledků a překonání osobního rekordu ve střelbě z polní kuše.
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 16 Majetkové záležitosti.
-

-

Starosta informoval zastupitele o záležitostech týkajících se, již několikrát řešené
situace pozemku p. C. Jednalo se o dříve navrhované směně pozemku 461/1 ve stejné
výměře za část pozemku 838/2. Při schválení záměru prodeje radou města, došlo
k novému výpočtu a ceny se značně liší. Pozemek, který má obec ve svém vlastnictví,
je vyčíslen na 300 Kč za 1m². Maximální částka pozemku p. C. dosahuje částky 15 Kč
za 1m². Z tohoto důvodu je směna pozemku zamítnuta a směna těchto dvou pozemků,
není možná.
P. David Závěšický se dotázal, zda cena odpovídá zhruba 20 násobku rozdílu.
Starosta odvětil, že částka je dle znaleckého posudku.
P. David Závěšický se zmínil, že ve vlastnictví obce je poměrně málo pozemků.
Navrhuje, aby p. C. směnil 1m² za 1m² a zbylou část doplatil.
Starosta sdělil zastupitelům, že p. C. prozatím dle jeho vyjádření není ochoten směnit
pozemek 1m² za 1m² a zbylou část doplatit, pouze je ochoten pozemek odkoupit.
P. David Závěšický navrhuje sepsání nájemní smlouvy s p. C., a ponechání pozemku
ve vlastnictví obce.
P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda je omezen vlastník nemovitosti věcným
břemenem.
Starosta obce bude i nadále jednat s p. C. o této situaci.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o revokaci bodu Majetkové záležitosti
z minulého zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

-

-

Starosta informoval zastupitele o majetkových záležitostech, týkající se příjezdové
cesty nad rodinným domem pí. M. O. a p. K. V současné době je na pozemku, který
náleží Statutárnímu městu Opava stavba, která brání užívání této cesty. P. K. proto,
nabízí městu vyřešení této situace a to odkupem části pozemku, nad příjezdovou
cestou by se opět vytvořila příjezdová cesta, která by byla ve vlastnictví města. Ze
strany pí. M. O., je předložen obdobný návrh.
Starosta obce předložil vizualizaci cesty zastupitelům.
P. Ing Václav Skuplík se dotázal, zda příjezdová cesta kopíruje hranici pozemku.
Starosta konstatoval, že návrh nové příjezdové cesty je širší než současný stav.
P. Bc Jiří Lerche se dotázal, zda s tímto návrhem souhlasí všechny osoby, kterých se
prodej týká.
Starosta informoval zastupitele, že je ústní domluva se všemi zúčastněnými.
P. Ing. Petr Paláček se dotázal, zda tento prodej bude přinášet potenciální problémy
v budoucnu.
Starosta si není v této chvíli vědom žádných problému spojených s tímto prodejem.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování, zda s takovým řešením souhlasí.
Zastupitelé souhlasí: 10.

6 / 16 130. Let založení SDH Suché Lazce.
-

-

Starosta obce seznámil zastupitele s programem, významného výročí oslav 130. let od
založení SDH v Suchých Lazcích. Součástí oslav bude bohatý doprovodný program.
Program potrvá od pátku 10. 6. 2016 do neděle 12. 6. 2016. V pátek 10. 6. 2016
proběhne od 17:00 taktické cvičení jednotek HZS a JSDH na budovu ZŠ a MŠ
v Suchých Lazcích. V Sobotu 11. 6. 2016 po celý den bude program probíhat na
obecním hřišti. Od 13:00 bude zahájen 6. krajský festival přípravek a následně od
14:00 proběhne ukázka hasičské techniky. Od 20:00 začne Taneční zábava s hudební
skupinou DRIVE. V neděli, 12. 6 2016 od 10:30 proběhne kladení věnců
u Památníku padlých I. a II. světové války. Poté od 11:00 bude zahájena Slavnostní
valná hromada SDH, v sále Hostince u Baly.
Starosta informoval zastupitele o výběru finančních prostředků, ze strany sponzorů.
Jako poděkování, vedení obce věnuje SDH taneční zábavu, hrazenou ve výši 28 000
Kč.
Starosta obce podal návrh, na poskytnutí finanční rezervy, a to ve výši 10 000 Kč,
která bude použita na zajištění tanečního večera.
P. Ing. Petr Paláček zmínil svou obavu, o možném obtěžování občanů hlukem.
Starosta obce informoval o umístění podia, tak aby bylo nasměrováno do prostoru
a hluk byl co nejmenší.
P. Ing. Petr Paláček se rovněž dotázal na předpokládanou návštěvnost této akce.
Starosta odvětil, že odhadovaná návštěvnost bude okolo 400 – 500 lidí.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení finanční rezervy na tuto akci, ve
výši 10 000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10.

7 / 16 Posvícení Suché Lazce 2016.
-

Starosta obce informoval zastupitele o dotaci, která již byla schválena v rámci
Sucholázeckého posvícení. Dále informoval zastupitele o možném pronájmu atrakce
autodrom, avšak na umístění této atrakce v centu obce není dostatek prostoru. Ovšem

-

dle propočtů by se mohl autodrom umístit na parkoviště v centru obce. Jelikož
zastupitelstvo chce zachovat tradici řetízkáče, musí se najít místo pro něj. Varianta by
byla uzavřít jeden pruh hlavní cesty. Tato varianta po diskuzi v zastupitelstvu byla
shledána jako nebezpečná a nemá podporu. Starosta se pokusí najít ještě jiné řešení,
aby autodrom mohl být součástí posvícení 2016.
Zastupitelé berou na vědomí.

8 / 16 Územní plán.
-

-

Starosta obce informoval zastupitele o novém návrhu územního plánu, jehož schválení
by mělo proběhnout v průběhu t. r. Rovněž informoval zastupitele o jednání
s architektem a vedením obce, které je plánováno na 16. 6. 2016. Po tomto jednání
budou stanoveny přesné informace, o nové podobě návrhu územního plánu a
postupech při jeho schvalování.
P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda varianta Jižního obchvatu Komárova je
nejlevnější variantou.
Starosta odvětil, že tato varianta je levnější než varianta severního obchvatu a také
průtahu Komárovem.
Starosta konstatoval, že komplexní informace budou sděleny zastupitelům po jednání
16. 6. 2016 při schůzce zastupitelů.
Zastupitelé berou na vědomí.

9 / 16 Různé.
-

-

-

Starosta obce obeznámil zastupitele s žádosti, o uzavření sňatku v naší Obci. Podle
matričního úřadu, je nutné schválit oficiální místo, pro svatební obřad v Suchých
Lazcích. Starosta obce navrhuje, aby se těmito místy stal prostor Obecního úřadu a
kulturního zařízení.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o schválení těchto dvou míst.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.
Starosta obce upozornil zastupitele o zvyšujícím se počtu vozidel, která parkují na
chodnících a veřejné zeleni. Tato situace začíná být neúnosná a dochází k situacím,
kdy se v jednom místě vozovky neumí sobě vyhnout autobus s nákladním vozem. Tato
situace je taktéž nebezpečná z důvodu toho, že např. maminky s kočárky musí využít
hlavní cesty jenom proto, že auto, které parkuje na chodníku, brání plynulému
průchodu kočárku. Obdobná situace je taktéž s otevíráním bran do chodníků, které
brání průchodu a chodci musí využívat místo chodníku hlavní cesty. Vedení obce i
zastupitelstvo je jasného názoru, že musí být zajištěna bezpečnost chodců na
chodnících. Auta, která stojí na chodnících i na veřejné zeleni porušují zákon
361/2000 Sb., a mohou být finančně pokutovány až do výše 2 000 Kč.
Starosta zahájil debatu na toto téma.
P. M. S. vyjádřil svůj názor, ve kterém se domnívá, že by tato problematika, měla být
řešena ze strany Policie ČR.
P. Václav Skuplík rovněž konstatoval, že občané mají možnost parkovat svá vozidla na
svých vlastních pozemcích, ale i přesto vozidla parkují před vjezdy rodinných domů.
P. Ing. Petr Paláček se dotázal, o jaká místa se nejčastěji jedná.
Starosta obce sdělil, že se jedná především o hlavní komunikaci na ulici Přerovecká.
P. David Dávěšický navrhuje, aby informace o parkování vozidel, byly sděleny
občanům, také prostřednictvím Sucholazeckého zpravodaje.

-

-

10 / 16

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o schválení termínu, kdy budou občané
informování o tom, že porušují zákon a mohou svým konáním pokutovány. Doba, po
kterou budou občané informování o přestupcích obecním úřadem je stanoven do konce
prázdnin a to 31. 8. 2016. Po této lhůtě již bude přistoupeno k sankcím.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Starosta obce informoval zastupitele o navýšení dotací, pro střelecký klub polní kuše
Opava – Suché Lazce. Jedná se o navýšení o částku ve výši 8 000 Kč, o kterou byla
v minulém roce pokrácena jejich dotace v rámci grantů z hazardu. Tuto částku měla
vyplatit dle usnesení zastupitelstva městská část. Vyplacení se po domluvě se
střeleckým klubem ponechalo na rok 2016. Aktuální částka dotace pro střelecký klub
je 41 300 Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení částky ve výši 41 300 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 10.
P. Ing. Petr Žůrek doplnil podrobnosti k programu oslav 130. let výroční od založení
SDH v Suchých Lazcích a rovněž poděkoval p. Davidovi Závěšickému za vydání
pamětní knihy.
P. Vladimíra Lencová se dotázala na cenu jednoho vydání almanachu.
Starosta odvětil, že částka byla stanovena na 50 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Závěr.

Ing. Václav Skuplík

David Závěšický

USNESENÍ
z 16. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 07. 06. 2016

1/16

ZMČ 16

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 16. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/16

ZMČ 16

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
p. Ing. Václav Skuplík a p. David Závěšický.
Zapisovatelkou zápisu sl. Šárka Slavíková.

3/16

ZMČ 16

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

4/16

ZMČ 16

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v
období od 04. 06. 2016 - 06. 06. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování pana starosty za kulturní život v obci.
- informace o opravách kaple, vstupu obecního úřadu.
- informace o jednání s Technickými službami Opava.
- informace o opravách na ulici Štěpnice.
- poděkování pana starosty za vydání almanachu.
- poděkování pana starosty za účast na veřejné brigádě.
- informace o vzniklé závadě plynu v Suchých Lazcích.
- poděkování pana starosty za organizaci závodu.

5/16

ZMČ 16

Majetkové záležitosti.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
revokuje
- usnesení o směně pozemků mezi statutárním městem Opavou a p. C.
schvaluje
- navrhované řešení situace s pozemky p. K. a pí. M. O.

6/16

ZMČ 16

130. Let založení SDH Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- se schválením finanční rezervy, ve výši 10 000 Kč.

7/16

ZMČ 16

Posvícení Suché Lazce 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o možném pronájmu atrakce autodrom v rámci
Sucholázeckého posvícení.

8/16

ZMČ 16

Územní plán.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o novém návrhu územního plánu.

9/16

ZMČ 16

Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- oficiální místa pro pořádání sňatku v Suchých Lazcích a to Obecní
úřad MČ Suché Lazce a Kulturní zařízení MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- schvaluje poskytování informací pro řidiče, kteří porušují zákon
361/2000 Sb. do data 31. 8. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- se schválením dotační smlouvy ve výši 41 300 Kč pro střelecký klub
polní kuše.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o prodeji pamětní knihy v částce 50 Kč.

10/16 ZMČ 16

Pavel Nelešovský

Závěr.

Mgr. Petr Orieščík

