Program 25. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 11. 7. 2017 v 18:15 hod.
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Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Kontrola usnesení ze dne 16. 5. 2017
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 17.5.2017 - 10.7.2017
Sucholazecké posvícení
Majetkové záležitosti
Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
Různé
Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 8
1 / 25 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 Ing. Petr Žůrek
(řádně omluven), Ing. Václav Skuplík (řádně omluven) a Mgr. et Mgr. Martina
Škrobánková (řádně omluvena). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
- Zastupitelé souhlasí: 8.
2 / 25
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Ing. Petr Paláček.
Zastupitelé souhlasí: 7
Zdržel se: 1

3 / 25 Kontrola usnesení ze dne 16.5.2017.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 16.5.2017. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí
4 / 25 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 17.5.2017
do 10.7.2017.
- Starosta obce informoval zastupitele, že začala druhá největší investice MČ Suché
Lazce, a to oprava dětského hřiště u ZŠ a MŠ Suché Lazce. Rekonstrukce již byla
zahájena.
- Starosta obce informoval, že na letní brigádu v obci byli přijati noví pracovníci. V
polovině června 2017 nastoupil p. P. K. a od 13.7.2017 nastoupí p. D. D. Oba
brigádníci byli přijati na 1 měsíc s odměnou za práci ve výši 10 000 Kč. Starosta obce
chce pokračovat v přijímání brigádníků i v příštím roce.
- Starosta obce dále sdělil, že spolupráce naší poštovní pobočky s Českou poštou, s. p.
bezproblémově funguje.
- Starosta obce sdělil informace k nádrži Sedlinka – naše MČ od Lesů ČR, s. p. žádné
informace nedostává; ačkoli bylo přislíbeno, že s pracemi na odbahnění se začne 1. 6.
2017, zatím se nic neděje a nádrž zarůstá.

-

-

Dále starosta obce poděkoval SDH Suché Lazce za organizování letního tábora pro
děti. Tábor se vydařil a zúčastnili se jej i 3 členové Zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta obce obeznámil zastupitele s plánem rekultivace prostoru před bývalou
moštárnou. Schůzka proběhla s majiteli pozemků a plán byl nyní předán projektantovi.
David Závěšický se dotázal na situaci ohledně RVR-agro a.s.
Starosta obce sdělil, že obdržel stanovisko stavebního odboru MMO, z kterého
vyplývá, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto
při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Obec může uplatnit.
námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten,
kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat
námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen
veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K
námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona
uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby
nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické
právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují
uvedený rozsah, se nepřihlíží.
Z uvedeného vyplývá, že pokud je průmyslová zóna v územním plánu, městská část
proti tomu nemůže podat nesouhlasné stanovisko, na které by byl brát zřetel.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

5 / 25 Sucholazecké posvícení
- Starosta obce oznámil, že v pátek 1.9.2017 na sucholazeckém posvícení bude hrát p.
M. S. s pí. E. H. V sobotu 2.9.2017 zahraje skupina Drive.
- Starosta obce dále sdělil, že na neděli 3.9.2017 je naplánován slavnostní oběd pro
významné osobnosti ze Suchých Lazců. Na oběd bude pozvána cca 100 lidí a akce se
uskuteční v sálu Hostince u Baly.
- Starosta obce oznámil, že od upomínkových předmětů k této významné akci se zřejmě
upustí a vytiskne se pamětní kniha, která bude dána do každé domácnosti zdarma.
Pamětní kniha se zpracovává Davidem Závěšickým.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda bude ohňostroj, starosta odpověděl, že ne. Peníze se
lépe využijí na atrakce pro děti.
- Starosta obce vyzval zastupitelé k hlasování o dotaci pro sucholazecké posvícení ve
výši 100 000 Kč.
- Zastupitelé souhlasí: 8
6 / 25 Majetkové záležitosti
- Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem p. P. odkoupit obecní pozemek před
svou nemovitostí.
- Bc. Jiří Lerche navrhl, aby p. P. objasnil zastupitelstvu, z jakého důvodu chce pozemek
koupit, neboť z doložených informací to není zřejmé.
- Starosta obce navrhl odložení bodu na další zasedání zastupitelstva.
- Zastupitele berou na vědomí.

7 / 25 Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Starosta obce sdělil, že od 1.7.2017 začala rekonstrukce dětského hřiště. Byly
odstraněny staré chodníky. Dále se odkopala a oddrenážovala přístavba u školy, neboť
zdivo bylo provlhlé. Bylo nutné zasypat původní septik, kde se svažovala voda a
docházelo k vlhnutí zdiva.
- Starosta obce poděkoval všem brigádníkům, kteří se podíleli a podílí na opravě
dětského hřiště.
- Starosta obce sdělil, že nyní se rekonstruuje pískoviště; firma dělá kanalizační
výpustě. Obec na opravu pískoviště přispěla částkou 500 000 Kč, škola 100 000 Kč,
SMO 170 000 Kč a dále se počítá i se sponzorskými dary.
- Starosta obce navrhl, aby byl rozpočet na rekonstrukci dětského hřiště navýšen a
mohly tak být rekonstruovány i ploty a chodník před školou.
- Starosta obce vyzval k hlasování o vyčlenění finančních prostředků na opravu
chodníku před školou a plotů a to v max. výši 600 000 Kč.
- Zastupitelé souhlasí: 8
8 / 25 Různé
- P. Lukáš Dener se dotázal, zda by bylo možné, domluvit se s majitelem pozemku v
blízkosti hřiště na úschovu branek pro TJ Suché Lazce.
- Starosta obce přislíbil, že se pokusí domluvit s majitelem pozemku a zjistí, jak ve věci
dále postupovat. Dále starosta obce sdělil, že v zájmu obce je v dohledné době
pozemky vedle hřiště odkoupit a zřídit zde tréninkové hřiště.
- Zastupitelé berou na vědomí
-

Ing Petr Paláček se dotázal, v jakém stavu je návrh pí. O. na jednosměrné řešení
dopravní situace v ulici Ve Dvoře.
Starosta obce informoval, že je v plánu schůzka s obyvateli, kde se tento návrh
projedná.
Zastupitelé berou na vědomí
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda se objevily další podněty od pana H. o ohledně
obecního znaku.
p. David Závěšický sdělil, že k dalšímu projednávání nedošlo, MČ Suché Lazce
nadále používá schválené logo s čápem.

6 / 25 Závěr

Vladimíra Lencová

Ing. Petr Paláček

USNESENÍ
z 25. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 11.7.2017
1/25

ZMČ 17

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- program 25. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/25

ZMČ 17

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
- pí. Vladimáru Lencovou a Ing. Petra Paláčka
- Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/25

ZMČ 17

Kontrola usnesení ze dne 16.5.2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- kontrolu plnění usnesení ze dne 16.5.2017

4/25

ZMČ 17

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 17.5.
2017 - 10.7.2017.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o začátku rekonstrukce dětského hřiště při ZŠ a MŠ Suché
Lazce
- informace o přijetí brigádníků,
- informace o spolupráci obce s pobočkou pošty,
- informace k nádrži Sedlinka,
- poděkování SDH za letní tábor,
- informace o rekultivaci prostoru před moštárnou,
- informace o přístavbě RVR-argo, a.s.

5/25

ZMČ 17

Sucholazecké posvícení
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
Souhlasí
- s dotací ve výši 100 000 Kč na sucholazecké posvícení

6/25

ZMČ 17

Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- odložení bodu týkajícího se záměru odkupu obecního pozemku na
další jednání Zastupitelstva MČ

7/25

ZMČ 17

Dětské hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s vyčleněním finančních prostředků na opravu chodníku před školou a
plotu v maximální výši 600 000 Kč

8/25

ZMČ 17

Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o budoucím odkupu pozemku u obecního fotbalového
hřiště
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o schůzce s občany ohledně zjednosměrnění ulice Ve Dvoře

9/25

ZMČ 17

Pavel Nelešovský

Závěr

Mgr. Petr Orieščík

