Program 28. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
konaného dne 7. 11. 2017 v 18:15 hod.
1 / 28
2 / 28
3 / 28
4 / 28

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Kontrola usnesení ze dne 12. 9. 2017
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 13. 9. 2017 - 6. 11. 2017
5 / 28 Majetkové záležitosti
6 / 28 Oprava střechy kulturního zařízení
7 / 28 Kontejnerová stání v Suchých Lazcích
8 / 28 Vítání občánků v Suchých Lazcích
9 / 28 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
10 / 28 Chodník na Přerovci
11 / 28 Různé
12 / 28 Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 11
1 / 28 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání jsou všichni přítomni.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
- Ing. Petr Paláček navrhl přesunout bod 10 za bod 4.
- Zastupitelé souhlasí: 11
2 / 28
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková a Bc. Jiří Lerche.
Zastupitelé souhlasí: 9
Zdržel se: 2

3 / 28 Kontrola usnesení ze dne 12. 9. 2017.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění Usnesení ze dne 11. 7. 2017. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí
4 / 28 Chodník na Přerovci
- Starosta obce informoval zastupitele, že projektová dokumentace k chodníkům je
hotová. S panem projektantem byli v Praze na SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury). Projekt byl prokonzultován, byly nalezeny drobné chyby, které se
v projektu musely opravit.
- Dále starosta obce sdělil, že vedení SmVaK, a. s. se rozhodlo ve stejný termín začít
opravovat vodovod na Přerovci a musí tedy dojít ke schůzce starosty MČ Suché Lazce
a zástupců SmVak, aby se zajistila koordinace při výstavbě chodníku a rekonstrukci
vodovodu. Schůzka je naplánovaná na čtvrtek 9. 11. 2017 v 9.00 hod na Obecním
úřadě MČ Suché Lazce. Společné stanovisko se poté předá Správě silnic MSK.

-

-

Starosta obce dále informoval, že další problém je u vjezdu pana V., ale lze zde
zažádat o výjimku. Tato výjimka se uděluje ve výjimečných případech a povolení
bychom měli dostat.
Starosta obce sdělil, že čekáme na vyjádření Správy silnic MSK. Správa silnic MSK
na základě koordinovaného stanoviska obce a SmVaK vydá souhlas, který předá na
odbor dopravy a poté se bude čekat na stavební povolení, které by mělo být vydáno do
konce roku. V lednu se pak zažádá o dotaci.
Vyčíslená cena projektu chodníku na Přerovci je cca 7 mil. korun s DPH.
P. V. se domnívá, že po dostavění chodníku, se nedostane do vjezdu.
Starosta obce sdělil, že byl ujištěn panem projektantem, že by k takové situaci nemělo
dojít.
Dále starosta obce sdělil, že chodník by se měl začít realizovat v květnu až v červnu
2018. Realizátory bude vybírat Statutární město Opava.
Zastupitelé berou na vědomí

5 / 28 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 13. 9. 2017 – 6. 11. 2017
- Starosta obce poděkoval všem, kteří se podílejí na kulturním životě v Suchých
Lazcích. Poděkoval Klubu rodičů, který pořádal Taškařici a Drakiádu.
- Starosta obce informoval o nádobách na bioodpady. Nádoby budou distribuovány na
jaře v roce 2018. O nádoby je možno stále ještě zažádat. Budou dodávány přednostně
do rodinných domů, a to hlavně do městských částí. Svoz bude v sezóně co 14 dní a
v zimě jednou za měsíc. Harmonogram bude upřesněn. Odvoz komunálního odpadu
bude stejný. Svoz bioodpadu bude služba navíc a nebude se za ní doplácet. Kontejnery
na zelený odpad budou od dubna do listopadu každou první středu v měsíci.
- Starosta obce poděkoval sdružení AVZO za brigádu, která proběhla na Strážnici
v Suchých Lazcích.
- Starosta dále konstatoval, že v obci proběhly volby a poděkoval volební komisi a
zapisovatelce L. K. za bezproblémový průběh voleb.
- Starosta informoval o kulturním dění v obci, o akci Babí léto, které bylo v sále
Hostince u Baly a bylo jako náhrada za zrušenou akci Vinobraní. Ochutnávalo se víno,
jídlo a byl promítán film.
- Starosta poděkoval SDH za organizaci podzimní hasičské soutěže Plamen, která se
velmi vydařila.
- Starosta sdělil, že na webových stránkách obce byla dána možnost občanům
reflektovat na odjezdy autobusů. Sešlo se asi patnáct podnětů, které byly předány na
MDPO Opava.
- Starosta informoval o vodní nádrži Sedlinka. Každou první středu v měsíci probíhají
kontrolní dny. Poprvé se ho zúčastnil p. David Závěšický, podruhé starosta Mgr. Petr
Orieščík. Zatím vše probíhá dle plánu a vodní nádrž Sedlinka by se měla na podzim
2018 napouštět.
- Starosta sdělil, že proběhlo veřejné projednávání dopravní situace ulice Ve Dvoře a
projednávání workoutového hřiště, které si obyvatelé nepřáli.
- Dále starosta oznámil, že další veřejné projednávání bude ke kanalizaci v Suchých
Lazcích, kde budou nastíněny všechny možnosti realizace kanalizace v MČ Suché
Lazce.
- Zastupitelé berou na vědomí
6 / 28 Majetkové záležitosti

-

Starosta obce oznámil, že byli pozváni manželé P., aby zastupitelstvo seznámili s
jejich záměrem odkupu pozemku u jejich domu. Nedostavili se.
Starosta obce navrhl odložení bodu na další zasedání zastupitelstva.
Zastupitele berou na vědomí

7 / 28 Oprava střechy kulturního zařízení
- Starosta obce informoval, že v kulturním zařízení obce je střecha v havarijním stavu.
- Starosta navrhl rekonstrukci kulturního zařízení od března roku 2018. Kromě střechy
by se zrekonstruovalo i vnitřní vybavení. Nová elektroinstalace, stropy a omítky.
Nakoupí se nové stoly a židle.
- Zastupitelé souhlasí: 11
8 / 28 Kontejnerové stání v Suchých Lazcích
- Starosta obce informoval o rozšíření stálých sběrných míst tříděného odpadu na
Přerovci, u hasičárny, u hřbitova a u školy, kde budou navíc přidány další kontejnery.
- Zastupitelé souhlasí: 11
9 / 28 Vítání občánků v Suchých Lazcích
- Starosta obce navrhl zastupitelům možnost pořádání akce vítaní občánků v Suchých
Lazcích. Byla by jednou ročně, zřejmě v únoru a byli by pozváni rodiče s dětmi
narozenými v předešlém roce. Každé dítě by dostalo pozornost od obce. Jednalo by se
o poukázku na 1500 Kč.
- Starosta obce vyzval k hlasování o schválení akce Vítání občánku a schválení daru.
- Zastupitelé souhlasí: 11
10 / 28 Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova
- Starosta obce sdělil, že je nutné schválit usnesení k referendu k jižnímu obchvatu
Komárova v následujícím znění.
- 1. Zastupitelstvo MČ Suché Lazce rozhodlo vyhlásit místní referendum k jižnímu
obchvatu Komárova
- a) Označení území pro konání místního referenda:
- s územním rozsahem referenda k. ú. Suché Lazce
- b) Znění otázky k rozhodnutí v místním referendu:
- „Souhlasíte s tím, aby městská část Suché Lazce podnikla veškeré právní kroky k
tomu, aby nedošlo k realizaci jižního obchvatu Komárova u Opavy vedoucího přes
katastrální území Suché Lazce?“.
- c) Odůvodnění návrhu:
- Realizací obchvatu Komárova tzv. jižní variantou se jednou provždy změní charakter
krajiny k.ú. Suchých Lazců. Městskou část Suché Lazce si její obyvatelé zvolili za své
bydliště především pro jejich polohu bezprostředně sousedící s přírodou umožňující
klidné bydlení, které je již v současnosti narušeno výstavbou logistického centra a
realizací obchvatu dojde k výraznému zvýšení emisí. Masivním zvýšením dopravy v
důsledku realizace jižního obchvatu by nenávratně došlo ke zvýšení úrovně hluku,
zhoršení kvality ovzduší a narušení krajinného rázu v této oblasti, která je k rekreaci
využívána nejen občany obce, ale i širokou veřejností města Opavy.
- V případě realizace jižní varianty obchvatu dojde k negativnímu dotčení existující
obytné zástavby, nacházející se v bezprostřední blízkosti obchvatu, která v nejbližším
bodě činí cca 180 m. V takto bezprostřední blízkosti obytné zóny existuje vysoké
riziko, že realizace jižního obchvatu (resp. jeho provoz) bude v rozporu s
hygienickými normami a ochrannými pásmy, jak ostatně plyne z tabulky odůvodnění

-

Návrhu AZÚR (str. 121): „riziko nepříznivého ovlivnění okrajové zástavby Suchých
Lazců umístěním MÚK Komárov-východ a navazující trasy jižního obchvatu do jejich
blízkosti – řešeno vymezením koridoru DZ23j v maximálním možném odstupu od
okrajové zástavby Suchých Lazců“. V současnosti jsou již dnes překračovány imisní i
hlukové limity v Suchých Lazcích (viz vyhodnocení vlivů koridoru DZ23j (jižní
obchvat) na ovzduší a hlukovou zátěž provedený v rámci přílohy č. 2.1a Hodnocení
ploch a koridorů) a realizací jižního obchvatu Komárova, který má být v bezprostřední
blízkosti rodinné zástavby, lze jen stěží dosáhnout zlepšení tohoto stavu. Naopak,
výstavba jižního obchvatu Komárova bude nepochybně představovat další zátěž území
Suchých Lazců. Jelikož, právo na příznivé životní prostředí (tj. prostředí zatěžované
lidskou činností pouze v míře, jíž připouštějí právní předpisy - v daném případě se
jedná o zákon o ochraně ovzduší a zákon o ochraně veřejného zdraví) náleží každému,
nelze tudíž argumentovat tím, že určité řešení na úrovní územně plánovací
dokumentace může přinést zlepšení stavu životního prostředí větší skupině lidí, pokud
by zároveň bylo důsledkem tohoto řešení zhoršení nebo zachování nadlimitního
zatížení území, byť i ve vztahu k menšímu počtu osob. Takový princip by popíral
hodnocení vlivů na životní prostředí i zákaz zatěžování území nad míru únosného
zatížení vyplývající z § 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Vzhledem k
existenci bezprostřední blízkosti rodinné zástavby by realizace jižní varianty obchvatu
Komárova nepochybně znamenala zatížení oblasti městské části Suché Lazce
škodlivými látkami v ovzduší, jako jsou částice polétavého prachu, benzo(a)pyren a
oxid dusičitý, a to zejména v důsledku navýšení tranzitní dopravy. Případnou realizací
jižního obchvatu Komárova by vzhledem k bezprostřední blízkosti obydlí byla
zatížena oblast prachem a spadem drobného poletavého prachu až do vzdálenosti 1
km. Přitom je všeobecně známo a vědecky i studiemi potvrzeno, že právě poletavý
prach má největší vliv na vznik různých chorob (jakými jsou zejména astma, plicní
choroby, rakoviny plic, poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství,
častější onemocnění dýchacích cest u dětí, ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění
cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními).
Významným faktorem je taktéž hluk. S ohledem na to, jak je koncipován jižní obchvat
Komárova, musí dojít k realizaci několika mimoúrovňových křižovatek a dále pak
komunikace v některých úsecích na náspu, což s sebou ponese nezpochybnitelné
navýšení hlukové zátěže nad nynější úroveň, která již v současnosti není uspokojivá.
Dalším významným negativním faktorem při možné realizaci jižního obchvatu
Komárova je nepřiměřený zásah do vlastnických práv soukromých osob, kdy v
případě realizace jižní varianty by musely být zbourány minimálně dva domy a dva
podnikatelské subjekty. V horším případě čtyři rodinné domy a tři podnikatelské
subjekty. V rámci vlastnických práv soukromých osob je nesporným faktorem proti
realizaci jižní varianty obchvatu Komárova i vyjádření drtivé většiny majitelů
pozemků v k.ú. Suché Lazce, kteří svým podpisem deklarují, že své pozemky pro
výstavbu komunikace neprodají, což je významná skutečnost. V neposlední řadě
realizací jižního obchvatu Komárova by se fakticky zastavil rozvoj městské části
Suché Lazce (rodinná výstavba) směrem ke Komárovu, který je navržen v územním
plánu statutárního města Opavy.
Z výše uvedených důvodů: nenávratná devastace krajinného rázu, nepřiměřený zásah
do vlastnických práv soukromých osob, zvýšení hlukové zátěže, zvýšení imisních
limitů a faktické zastavení rozvoje městské části Suché Lazce směrem k městské části
Komárov, je zastupitelstvem městské části Suché Lazce navrženo konání referenda k
jižnímu obchvatu Komárova, tak, aby občané městské části, kteří jsou zároveň občany

-

statutárního města Opavy vyjádřili svobodnou vůli k možnosti realizace jižního
obchvatu Komárova.
d) Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací
rozhodnutí přijatého v místním referendu a zůsob jejich úhrady z rozpočtu města:
Náklady spojené s provedením referenda jsou odhadovány ve výši 30 000,--Kč, které
budou uhrazeny z rozpočtu Městské části Suché Lazce
Realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu- dle následného usnesení
zastupitelstva městské části Suché Lazce
2. Zastupitelstvo Městské části Suché Lazce stanovilo:
a) datum konání místního referenda ve dnech 12.1.2018 v čase od 14:00 hod –
22:00 hod a 13. 1. 2018 v čase od 8:00 hod – 14:00 hod.
b) pětičlennou místní komisi
c) návrh výši zvláštní odměny
- za výkon funkce člena místní komise 1 300 Kč
- za výkon funkce zapisovatele místní komise 1 500 Kč
- za výkon funkce předsedy místní komise 1 600 Kč
d) místo konání referenda – Kulturní zařízení v Suchých Lazcích, Přerovecká
129/68 Opava – Suché Lazce

11 / 28 Různé
- Starosta obce informoval o plánu zřídit v Suchých Lazcích bezplatnou právní poradnu.
Byla by jednou za dva měsíce. Bude fungovat na obci. Jednou za dva měsíce. Lidé se
budou muset předem ohlásit.
- Starosta obce informoval o rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
zastupitelů, starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů výborů, které zůstávají
nezměněny
- Zastupitelé souhlasí: 11.
12 / 28 Závěr

Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková

Bc. Jiří Lerche
USNESENÍ
z 28. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 7.11.2017
1/28

ZMČ 17

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- program 28. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/28

ZMČ 17

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
- Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková a Bc. Jiří Lerche
- Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/28

ZMČ 17

Kontrola usnesení ze dne 12.9. 2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 12. 9. 2017

4/28

ZMČ 17

Chodník na Přeroveci
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
nesouhlasí
- Informace o projektové dokumentaci
- Informace o opravě vodovodu
- Informace o financování projektu

5/28

ZMČ 17

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 13. 9.
2017 - 06. 11. 2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o poděkování Klubu rodičů a SDH
- informace o nádobách na bioodpad
- informace o volbách
- informace o návrhu změn jízdního řádu MDPO
- informace o vodní nádrži Sedlina
- informace o veřejném projednávání ulice Ve Dvoře

6/28

ZMČ 17

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

7/28

ZMČ 17

Oprava střechy kulturního zařízení
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o opravě kulturního zařízení

8/28

ZMČ 17

Kontejnerové stání v Suchých Lazcích
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- rozšíření stávajícího kontejnerového stání

9/28

ZMČ 17

Vítání občánků v Suchých Lazích
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s konáním vítání občánku v MČ Suché Lazce
- s odměnou 1 500 Kč na dítě.

10/28

ZMČ 17

Renerendum v Suchých Lazích k jižnímu obchvatu Komárova

1. Zastupitelstvo MČ Suché Lazce rozhodlo vyhlásit místní
referendum k jižnímu obchvatu Komárova
a) Označení území pro konání místního referenda:
s územním rozsahem referenda k. ú. Suché Lazce
b) Znění otázky k rozhodnutí v místním referendu:
„Souhlasíte s tím, aby městská část Suché Lazce podnikla veškeré
právní kroky k tomu, aby nedošlo k realizaci jižního obchvatu Komárova u
Opavy vedoucího přes katastrální území Suché Lazce?“.
c) Odůvodnění návrhu:
Realizací obchvatu Komárova tzv. jižní variantou se jednou provždy
změní charakter krajiny k.ú. Suchých Lazců. Městskou část Suché Lazce si její
obyvatelé zvolili za své bydliště především pro jejich polohu bezprostředně
sousedící s přírodou umožňující klidné bydlení, které je již v současnosti
narušeno výstavbou logistického centra a realizací obchvatu dojde k
výraznému zvýšení emisí. Masivním zvýšením dopravy v důsledku realizace
jižního obchvatu by nenávratně došlo ke zvýšení úrovně hluku, zhoršení
kvality ovzduší a narušení krajinného rázu v této oblasti, která je k rekreaci
využívána nejen občany obce, ale i širokou veřejností města Opavy.
V případě realizace jižní varianty obchvatu dojde k negativnímu dotčení
existující obytné zástavby, nacházející se v bezprostřední blízkosti obchvatu,
která v nejbližším bodě činí cca 180 m. V takto bezprostřední blízkosti obytné
zóny existuje vysoké riziko, že realizace jižního obchvatu (resp. jeho provoz)
bude v rozporu s hygienickými normami a ochrannými pásmy, jak ostatně
plyne z tabulky odůvodnění Návrhu AZÚR (str. 121): „riziko nepříznivého
ovlivnění okrajové zástavby Suchých Lazců umístěním MÚK Komárovvýchod a navazující trasy jižního obchvatu do jejich blízkosti – řešeno
vymezením koridoru DZ23j v maximálním možném odstupu od okrajové
zástavby Suchých Lazců“. V současnosti jsou již dnes překračovány imisní i
hlukové limity v Suchých Lazcích (viz vyhodnocení vlivů koridoru DZ23j
(jižní obchvat) na ovzduší a hlukovou zátěž provedený v rámci přílohy č. 2.1a

Hodnocení ploch a koridorů) a realizací jižního obchvatu Komárova, který má
být v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby, lze jen stěží dosáhnout zlepšení
tohoto stavu. Naopak, výstavba jižního obchvatu Komárova bude nepochybně
představovat další zátěž území Suchých Lazců. Jelikož, právo na příznivé
životní prostředí (tj. prostředí zatěžované lidskou činností pouze v míře, jíž
připouštějí právní předpisy - v daném případě se jedná o zákon o ochraně
ovzduší a zákon o ochraně veřejného zdraví) náleží každému, nelze tudíž
argumentovat tím, že určité řešení na úrovní územně plánovací dokumentace
může přinést zlepšení stavu životního prostředí větší skupině lidí, pokud by
zároveň bylo důsledkem tohoto řešení zhoršení nebo zachování nadlimitního
zatížení území, byť i ve vztahu k menšímu počtu osob. Takový princip by
popíral hodnocení vlivů na životní prostředí i zákaz zatěžování území nad míru
únosného zatížení vyplývající z § 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním
prostředí. Vzhledem k existenci bezprostřední blízkosti rodinné zástavby by
realizace jižní varianty obchvatu Komárova nepochybně znamenala zatížení
oblasti městské části Suché Lazce škodlivými látkami v ovzduší, jako jsou
částice polétavého prachu, benzo(a)pyren a oxid dusičitý, a to zejména v
důsledku navýšení tranzitní dopravy. Případnou realizací jižního obchvatu
Komárova by vzhledem k bezprostřední blízkosti obydlí byla zatížena oblast
prachem a spadem drobného poletavého prachu až do vzdálenosti 1 km. Přitom
je všeobecně známo a vědecky i studiemi potvrzeno, že právě poletavý prach
má největší vliv na vznik různých chorob (jakými jsou zejména astma, plicní
choroby, rakoviny plic, poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci
těhotenství, častější onemocnění dýchacích cest u dětí, ve vyšším věku zvyšuje
počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními
onemocněními). Významným faktorem je taktéž hluk. S ohledem na to, jak je
koncipován jižní obchvat Komárova, musí dojít k realizaci několika
mimoúrovňových křižovatek a dále pak komunikace v některých úsecích na
náspu, což s sebou ponese nezpochybnitelné navýšení hlukové zátěže nad
nynější úroveň, která již v současnosti není uspokojivá. Dalším významným
negativním faktorem při možné realizaci jižního obchvatu Komárova je
nepřiměřený zásah do vlastnických práv soukromých osob, kdy v případě
realizace jižní varianty by musely být zbourány minimálně dva domy a dva
podnikatelské subjekty. V horším případě čtyři rodinné domy a tři
podnikatelské subjekty. V rámci vlastnických práv soukromých osob je
nesporným faktorem proti realizaci jižní varianty obchvatu Komárova i
vyjádření drtivé většiny majitelů pozemků v k.ú. Suché Lazce, kteří svým
podpisem deklarují, že své pozemky pro výstavbu komunikace neprodají, což
je významná skutečnost. V neposlední řadě realizací jižního obchvatu
Komárova by se fakticky zastavil rozvoj městské části Suché Lazce (rodinná
výstavba) směrem ke Komárovu, který je navržen v územním plánu
statutárního města Opavy.
Z výše uvedených důvodů: nenávratná devastace krajinného rázu,
nepřiměřený zásah do vlastnických práv soukromých osob, zvýšení hlukové
zátěže, zvýšení imisních limitů a faktické zastavení rozvoje městské části
Suché Lazce směrem k městské části Komárov, je zastupitelstvem městské
části Suché Lazce navrženo konání referenda k jižnímu obchvatu Komárova,
tak, aby občané městské části, kteří jsou zároveň občany statutárního města
Opavy vyjádřili svobodnou vůli k možnosti realizace jižního obchvatu
Komárova.

d) Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a
realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a zůsob jejich úhrady z
rozpočtu města:
Náklady spojené s provedením referenda jsou odhadovány ve výši 30
000,--Kč, které budou uhrazeny z rozpočtu Městské části Suché Lazce
Realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu- dle následného
usnesení zastupitelstva městské části Suché Lazce
2. Zastupitelstvo Městské části Suché Lazce stanovilo:
a) datum konání místního referenda ve dnech 12.1.2018 v čase od
14:00 hod – 22:00 hod a 13. 1. 2018 v čase od 8:00 hod – 14:00 hod.
b) pětičlennou místní komisi
c) návrh výši zvláštní odměny
- za výkon funkce člena místní komise 1 300 Kč
- za výkon funkce zapisovatele místní komise 1 500 Kč
- za výkon funkce předsedy místní komise 1 600 Kč
d) místo konání referenda – Kulturní zařízení v Suchých Lazcích,
Přerovecká 129/68 Opava – Suché Lazce
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Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s bezplatnou právní poradnou
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných
zastupitelů, starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů
výborů.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů
ve výši 360 Kč, starosty ve výši 20.000 Kč, místostarosty ve výši
8.000Kč, předsedů výboru 1000 Kč a členů výboru ve výši 400 Kč
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Pavel Nelešovský

Závěr.

Mgr. Petr Orieščík

