Program 19. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 11. 10. 2016 v 18.15 hod.
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10/16

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Nákup vybavení obecního hřiště.
Kontrola usnesení ze dne 6. 9. 2016.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 6. 9. 2016 - 10. 10.
2016.
Obchvat Komárova.
Česká pošta PARTNER.
Oprava vjezdů v obci.
Různé.
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 přítomen (řádně omluven)
p. Pavel Nelešovský. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta vznesl návrh na změnu pořadí projednávaných bodů, a to tak, že bod č. 8 / 16
Nákup vybavení obecního hřiště, bude projednáván jako bod 3 / 16, z důvodu
omezené časové přítomnosti zástupce TJ Suché Lazce p. L.L.. Ostatní body budou
dále projednávány v pořadí dle programu.
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: 10

3 / 16 Nákup vybavení obecního hřiště
-

-

-

Již na předchozích zasedáních zastupitelstva MČ Suché Lazce byl projednáván návrh
starosty obce o nákladech a vhodných investicích pro obecní hřiště v částce, která by
mohla být cca 100 000 Kč, pro provoz a vybavení obecního hřiště. Bylo by možné
takovou částku smysluplně využívat každoročně s přihlédnutím k dotacím mj. TJ
Suché Lazce.
Starosta obce navrhuje, po dřívějším jednání ze zástupcem vedení TJ Suché Lazce p.
L. L., aby finanční částka byla použita na zakoupení hliníkových branek či světelné
tabule.
Předešlá zvažovaná investice do vrtu na obecním hřišti, z důvodu úspory závlahy,
vzhledem k finanční náročnosti a nejistotě návratovosti byla přehodnocena a
zamítnuta.
P. L. L. navrhuje, aby pořízení světelné tabule bylo financováno ze strany TJ Suché
Lazce, dále pak navrhuje, aby zakoupení hliníkových branek bylo hrazeno ze strany

-

obce. Bohužel objevilo se poškození střechy, které bude vyčísleno (oprava), v průběhu
měsíce října. Oprava střechy budovy TJ Suché Lazce bude hrazena z prostředků TJ
Suché Lazce. A proto je jedna z variant zakoupení i světelné tabule z prostředků obce.
P. L. L. rovněž upozornil na velmi špatný stav železných branek, které hráči v
současné době používají.
Starosta obce považuje za vhodnou variantu zakoupení hliníkových branek pod
podmínkou, že nedojde k záměrnému opotřebení. Rovněž navrhuje, aby branky byly
mimo dobu tréninku uschovány.
P. Ing. Petr Žůrek se přiklání rovněž k zakoupení hliníkových branek, z důvodu
zvýšení bezpečnosti hráčů.
P. David Závěšický konstatoval, aby finanční prostředky byly rozumně investovány.
Rovněž konstatoval, že částka může být čerpána i v následujícím roce.
Ing. Richard Dener se dotázal na termín dodání hliníkových branek, v případě
schválení této varianty.
Starosta obce navrhnul, aby termín dodání byl určen ze strany TJ Suché Lazce, dle
jejich potřeby.
P. Ing. Václav Skuplík se dotázal na rozsah poškození střechy, do které v současné
době zatéká.
P. L. L. konstatoval, že škody budou vyčísleny v průběhu měsíce října.
P. Ing. Petr Paláček se rovněž preferuje zakoupení hliníkových branek.
Starosta obce navrhnul, aby hliníkové branky byly zakoupeny, až po vyčíslení
vzniklých škod na střeše budovy TJ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 5.
Starosta obce navrhnul zakoupení dvou malých branek (5 x 2 m) a velké branky (7,32
x 2,44 m) společně se světelnou tabuli na jaře následujícího roku.
Zastupitele souhlasí: 5.
Usnesení nebylo přijato.

4 / 16 Kontrola usnesení ze dne 6. 9. 2016
-

Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 6. 9. 2016. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 6. 9. 2016 - 10. 10.
2016.
-

-

Starosta obce informoval zastupitele o rozvoji společnosti RKL. Společnost plánuje
v budoucí době rozšíření objektu o třetí a čtvrtou etapu výstavby.
Starosta dále informoval zastupitele o velmi špatném stavu telekomunikačních sloupů
a rovněž navrhuje jejich opravu majitelem sloupu.
Starosta obce informoval zastupitele o umístění dopravního značení v podobě
dodatkové tabule, která zakazuje majitelům motorových vozidel parkovat svá vozidla
na parkovišti ve středu obce, déle jak 24 hodin. Rovněž informoval zastupitele o
zhotovení dodatkových tabulí se zákazem podomního prodeje. Toto dopravní značení
bude umístěno na všechny dopravní značky označující začátek obce.
Starosta obce dále předal zastupitelům informace o tradičním podzimním úklidu, který
proběhne na přelomu října a listopadu ze strany Statutárního města Opavy. V rámci

-

-

-

-

-

této akce budou v naší obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na zelený odpad,
které budou hrazeny ze strany Statutárního města Opava. Vzhledem k tomu, že se
osvědčilo v minulém roce navýšení počtu kontejnerů v listopadu i tento rok bude 6
kontejnerů na poslední podzimní úklid.
Starosta obce dále informoval zastupitele o možném zavedení svozu bio odpadu v naší
obci. Na základě vyplněných anketních lístku, Statutární město Opava má možnost
zažádat o dotaci na pořízení hnědých popelnic a kontejnerů pro rok 2017.
Starosta dále informoval zastupitele o novele zákona o ovzduší z roku 2012, která
nařizuje provést do konce roku 2016 autorizovanou revizi kotlů na tuhá paliva. Podle
zákona 201/2012 Sb. §17 odst. je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o
příkonu 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen
provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
Podle zákona musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016. Doklad o
tom, že je kotel v pořádku, mohou od nového roku vyžadovat také obecní úřady.
Pokud se majitel neprokáže potvrzením o kontrole kotle, hrozí mu pokuta ve výši až
20 000 Kč.
Starosta obce dále jedná o lepším a jednodušším nakládání s odpady v naší obci,
v návaznosti na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelného
odpadu v roce 2024.
Starosta obce informoval zastupitele o dalších postupech jednání, související se
zavedení domovních ČOV v Suchých Lazcích. Z důvodu oddílné stokové sítě, kdy
nedochází k jednotnému odtoku splašková a dešťové vody, nemůže dojít k zavedení
domovních ČOV. Starosta obce o této situaci bude i nadále jednat s příslušnými
odbory na Magistrátě města Opavy. Celková situace s nakládáním se splaškovými
vodami v obci je velmi problematická a vedení obce se snaží zajistit pro občany
takové variantní řešení, které by bylo pro občany pokud možno co nejlevnější.
Bohužel stále narážíme na legislativní problémy, které brání využití alternativních
řešení k ČOV.
Starosta obce informoval zastupitele o měření hybnosti opěrné zdi na hřišti. Měření
bylo provedeno dvakrát, a to ze strany p. K. a rovněž osobou pověřenou starostou
obce. Během měření se neprokázalo, že by docházelo k pohybu zdi. Starosta obce také
zažádal o nové vypracování statického posudku. Pokud by došlo k vychýlení zdi cca o
20 cm, v průběhu jednoho roku, muselo by dojít k opatření, které by vedlo k jejímu
zpevnění. Na parkovišti, které je součástí opěrné zdi jsou v současné době umístěny
informační cedule, se zákazem parkování vozidel nad 3,5 t.
Starosta dále informoval zastupitele o schválení rozpočtu na rok 2017 ve výši 4
528 000 Kč. V roce 2017 je možné rovněž čerpat z rezervního fondu, kde výše
finančních prostředků bude činit cca 2 500 000 Kč. V následujícím roce bude
investováno především do realizace chodníku na Přerovci.
Starosta obce dále obeznámil zastupitele s výsledky voleb do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje.
Starosta obce dále konstatoval, že v současné době probíhá tvorba projektové
dokumentace ze strany J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o. pro chodník na
Přerovci.
Starosta obce dále poděkoval p. Davidovi Závěšickému za instalaci počítačové
techniky do MŠ a ZŠ Suché Lazce.
Starosta obce dále informoval zastupitele o vypouštění VN Sedlinka. Ze strany rybářů
nebyla dostatečně zajištěna organizace výlovu, a proto došlo k úhynu velkého
množství ryb. Vyvezení sedimentů a jejich následné uložení na biologickou skládku, je
plánováno v roce 2017 a 2018.

-

Zastupitelé berou na vědomí.

6 / 16 Obchvat Komárova
-

-

Starosta obce na úvod reagoval na nepravdivé informace uvedené v novinovém článku
o plánované výstavbě rychlostní komunikace v těsné blízkosti obce Suché Lazce.
V případě, že dojde ke schválení jižní varianty, je realizace projektu odhadována za
cca 15 – 20 let.
Starosta obce rovněž poukázal na rozdíly ve financování výstavby varianty obchvatu
jih a sever.
Starosta dále informoval zastupitele o dalších krocích, jak oficiálně bude postupovat
MČ Suché Lazce proti přípravám realizace projektové dokumentace pro variantu
výstavby jižního obchvatu, tak aby bylo zamezeno samotné realizaci.
Starost obce dále navrhuje schválení finanční rezervy do výše 50 000 Kč na právní
poradenství ve věci jižního obchvatu Komárova.
Starosta obce dále konstatoval, že na jednání o výstavbě jižního obchvatu, nebyli
přizváni zástupci MČ Suché Lazce. Z tohoto důvodu bude požadováno předložení
veškeré dokumentace ze strany Ministerstva dopravy, města a dalších dotčených
orgánů.
Starosta obce zahájil diskuzi na téma jižní obchvat.
P. David Závěšický upozornil na jednání ze strany občanského sdružení "Sdružení pro
výstavbu komunikace I/11-I/57", které bez účasti zástupců MČ Suché Lazce rozhoduje
o dalších postupech.
P. S. vyjádřil svůj nesouhlas s výstavbou varianty jih a také poukázal na rozdílné
financování obou variant. Rovněž navrhnul ošetření situace z právního hlediska.
P. Ing. Václav Skuplík se přiklání ke komplexnímu právnímu ošetření.
P. S. dále konstatoval, že pouze dva ze čtyřiceti devíti vlastníků pozemků s prodejem
souhlasí.
Starosta obce dále konstatoval, že pokud nedojde k odkoupení pozemků, není možnost
získat stavební povolení.
P. B. se dotázal na situaci v okolních vesnicích.
P. David Závěšický se dotázal na stanovisko MČ Komárov.
Starosta se domnívá, že Komárov upřednostní výstavbu varianty sever, ovšem pro
Komárov je směrodatné, že nebude realizován průtah.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování, pro přijetí usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce nesouhlasí s výstavbou jižního obchvatu Komárova u
Opavy. Dále pak zastupitelstvo MČ Suché Lazce vyčleňuje 50 000 Kč na právní
poradenství. Zastupitelstvo MČ Suché Lazce pověřuje starostu obce v činnostech,
které povedou legální formou k zastavení prací na jižním obchvatu Komárova.
Zastupitelé souhlasí: 10

7 / 16 Česká pošta PARTNER
-

Starosta obce informoval zastupitele o předběžném, ale zřejmě i definitivním převzetí
služby Česká pošta Partner. Převzetí služby je plánováno na únoru 2017.
Starosta obce dále obeznámil zastupitele o výhodách a přínosech, které přijdou
společně se zavedením pobočky. Zákazníci mohou v jednom místě využít i dalších

-

-

služeb. Dále obec získá možnost přizpůsobení rozsahu hodin pro veřejnost časovým
možnostem zákazníků.
P. Ing. Petr Paláček se dotázal na celkovou výši ročních nákladu obce, spojenou
s chodem pobočky.
Starosta obce odhaduje výši ročních nákladů cca na 60 000 Kč.
Starosta obce navrhnul vyhlášení výběrového řízení na pozici asistent (ka) starosty a
pracovník České pošty Partner. Dále volí členy komise, ve složení: p. Vladimíra
Lencová, p. Bc. Jíří Lerche, p. Pavel Nelešovský, p. David Závěšický, p. Mgr. et Mgr.
Martina Škrobánková.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o výběru nového zaměstnance na pozici
asistent (ka) starosty a pracovník České pošty Partner. Dále pak o schválení členů
výběrové komise.
Zastupitele souhlasí: 9

8 / 16 Oprava vjezdů v obci
-

-

Starosta obce informoval zastupitele o zhotovení schodů u vchodu obecního úřadu,
dále pak schodů u kaple. Nadále by rád pokračoval v opravách celého centra obce.
Starosta dále vyjádřil návrh na předláždění chodníků u obecního úřadu a u kaple.
Rovněž navrhuje kompletní opravu vjezdy u moštárny (p. V.) a (pí. H.), kdy celkové
náklady na opravu těchto dvou vjezdů činí 51 000 Kč. Velkou investici si také vyžádá
oprava vjezdu k rodinnému domu p. P. a p. V..
Dále byly navrženy dvě varianty oprav a to buď a) položení dlažebních kostek nebo b)
použití betonu či asfaltu.
Starosta dále navrhnul, aby oprava vjezdů společně s opravou centra byla provedena,
v tomto volebním období. Ze strany některých občanů, byly vjezdy opraveny
svépomocně.
P. Bc. Jiří Lerche upozornil na uplynutí poměrně krátké doby, od zhotovení vjezdu, u
pí. Hrabovské. Dále upřednostnil opravu vjezdu k rodinnému domu p. P. a p. V..
P. David Závěšický se přiklonil k použití dlažebních kostek, z důvodu lepšího přístupu
v případě vzniku poruchy.
P. Ing. Václav Skuplík se dotázal na počet vjezdů, které je potřeba opravit.
Starosta obce odvětil, že se jedná o 3 vjezdy, u nichž je potřeba docílit vzhledné
úpravy.
P. Ing. Petr Paláček navrhuje požádat o studii nějakého architekta.
P. Ing. Václav Skuplík konstatoval, že se jedná o koncepci při úpravách. Zda budou
vjezdy zhotoveny z dlažebních kostek či za použití asfaltu.
Starosta bod odkládá na příští zasedání MČ Suché Lazce.

9 / 16 Různé
-

P. Bc. Jiří Lerche se dotázal na termín přistavení kontejneru na biologický odpad
v naší obci.
Starosta obce konstatoval, že v současné době jsou kontejnery přistaveny každou třetí
středu v měsíci. Od nového roku pak dojde ke změně a kontejnery na bio odpad,
budou přistaveny každou první středu v měsíci. O změně budou občané informování
prostřednictvím Sucholázeckého zpravodaje.

-

-

P. Ing. Petr Paláček se dotázal na pracovníky obce a rovněž se obává, v případě, že
klesne počet pracovníků v obci, zda bude pouze jeden pracovníků schopen samostatně
zastávat práci v zimním období.
Starosta obce navrhuje uzavření dohody o provedení práce s p. D. M. v případě
zvýšení množství práce.
P. Vladimíra Lencová se dotázala na pokutování majitelů automobilů, kteří svá vozidla
parkují na hlavní komunikaci.
Starosta obce konstatoval, že z důvodu dočasného podstavu zaměstnanců městské
policie, jsou majitelé vozidel kontrolování méně, než se původně předpokládalo.
Starosta obce dále navrhuje umístění kamerového systému u vstupu obecního úřadu a
na školní hřiště MŠ a ZŠ Suché Lazce. Čím dál častěji dochází k ničení obecního
majetku.
P. B. se zmínil o špatném stavu hlavní komunikace a navrhnul její opravu do konce t. r.
Starosta obce se domnívá, že v letošním roce jsou již vyčerpány volné finanční
prostředky, které by pokryly náklady spojené s touto opravou. Jedná se o velkou
investici, kterou musí hradit správa silnic MSK a dále pak není vhodné opravovat
cestu v momentě, kdy čekáme vyvážení VN Sedlinka těžkými nákladními automobily.
P. Ing. Petr Žůrek se dotázal na žádost o povolení výjimky pro uspořádání Hasičského
plesu v Suchých Lazcích.
P. Ing. Petr Paláček se dotázal na zhotovení chodníku, který byl součástí oprav
propustku na Přerovci.
Starosta obce sdělil, že chodník je zhotoven jako součást mostu.
Zastupitele berou na vědomí.

10 / 16 Závěr.

Ing. Václav Skuplík

David Závěšický

USNESENÍ
z 19. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 11. 10. 2016

1/16

ZMČ 16

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 19. 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

Nákup vybavení obecního hřiště
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
usnesení nebylo přijato
- zakoupení hliníkových branek a světelné tabule

4/16

ZMČ 16

Kontrola usnesení ze dne 6. 9. 2016
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 6. 9. 2016.

5/16

ZMČ 16

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v
období od 6. 9. 206 do 10. 10. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o rozvoji společnosti RKL.
- informace o špatné stavu telekomunikačních sloupů
- informace o umístění dopravního značení v podobě dodatkové tabule
- informace o tradičním podzimním úklidu
- informace o možnosti zavedení svozu bio odpadu
- informace o novele zákona o ovzduší z roku 2012
- informace o lepším a jednodušším nakládání s odpady
- informace o domovních ČOV
- informace o měření hybnosti opěrné zdi na hřišti
- informace o schválení rozpočtu na rok 2017 ve výši 4 520 000
- informace o výsledcích voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje
- informace o průběhu tvorby projektové dokumentace
- poděkování pana starosty za instalaci počítačové techniky
- informace o vypouštění VN Sedlinka

6/16

ZMČ 16

Obchvat Komárova
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce nesouhlasí s výstavbou jižního
obchvatu u Komárova u Opavy. Dále pak zastupitelstvo MČ Suché
Lazce vyčleňuje 50 000 Kč na právní poradenství. Zastupitelstvo MČ
Suché Lazce pověřuje starostu obce v činnostech, které povedou legální
formou k zastavení prací na jižním obchvatu.
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Česká pošta PARTNER
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s výběrem členů komise
- s výběrovým řízením na nového zaměstnance na pozici asistent (ka)
starosty a pracovník České pošty Partner
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8 / 16 Oprava vjezdů v obci
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
odkládá
- informace o opravách vjezdů v obci
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Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o termínech přistavení velkoobjemových kontejnerů
- informace o zaměstnancích obce
- informace o pokutování majitelů automobilů
- informace o umístění kamerového systému
- informace o návrhu oprav hlavní komunikace
- informace o o povolení výjimky
- informace o zhotovení chodíku
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Pavel Nelešovský

Závěr.

Mgr. Petr Orieščík

