Program 34. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 10. 8. 2018 v 18:15 hod.
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Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Kontrola usnesení ze dne 17.7.2018
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 18.6.2018 - 9.8.2018
Majetkové záležitosti
Oprava chodníku na ulici Májová
Smlouva na nové pojištění zásahové jednotky
Různé
Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 6
1 / 34 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 Mgr. Martina
Škrobánková (řádně omluvena), pí Vladimíra Lencová (řádně omluvena), Ing. Petr
Paláček (řádně omluven), Lukáš Dener (řádně omluven) a Bc. Jiří Lerche (řádně
omluven). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
- Zastupitelé souhlasí: 6
2 / 34
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni PhDr. Richard Dener a David Závěšický.
Zastupitelé souhlasí: 6

3 / 34 Kontrola usnesení ze dne 17. 7. 2018.
- Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 17.7.2018. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí
4 / 34 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 18. 7. 2018 - 9. 8.
2018.
- Starosta sdělil, že začala realizace chodníku na Přerovci; celou kompletní agendu řeší
SMO. Výběrové řízení vyhrála ostravská firma Stavpress mart, s.r.o. SMVaK jsou
s pracemi na vodovodu hotovi, ještě provádějí tlakové a hygienické zkoušky.
- Dále starosta informoval o vodní nádrži Sedlinka. Vodní nádrž Sedlinka se bude
napouštět po dostavění požeráku, předpokládaný termín spadá na podzim 2019.
- Starosta sdělil, že práce na kulturním zařízení v obci probíhají dle stanoveného plánu.
Problém je s podlahou, je nerovná a místy je rozdíl i 10 cm.
- Starosta dále informoval, že přípravné práce pro workoutové hřiště jsou dokončeny,
smlouva s firmou Enuma Elis, s.r.o. je podepsána a do 6 týdnů by mělo být hřiště
dokončeno.
- Starosta sdělil, že je v plánu oprava vjezdu před hasičárnou, v ulici Ve Dvoře.
Předpokládaná cena úprav je cca 500 000 Kč.

-

PhDr. Richard Dener navrhl sjednat schůzku s panem Z. ohledně odkupu pozemku na
Strážnici. P. Z. je proti odkupu, ale chtěl by pozemky vyměnit za zemědělskou půdu.
Starosta obce informoval o schůzce se zástupcem firmy Lesy ČR, s. p. Firma je
ochotna vyměnit cestu k chatě p. V. /bývalá chata JZD u vodní nádrže Sedlinka/ za les
ve stejné výměře, který sousedí s pozemky Lesy ČR, s. p.
Starosta sdělil, že byla podaná nová žádost o auto pro naši hasičskou složku.
Zastupitelé berou na vědomí

5 / 34 Majetkové záležitosti
- P. T. B. požádal o projednání odkupu pozemku před vinárnou Hostince u Baly. P. B.
sdělil, že na pozemku má septik a potřebuje manipulační prostor před tímto septikem.
- P. Závěšický sdělil, že nevidí důvod, proč by se měl pozemek prodávat.
- P. B. sdělil, že by pozemek chtěl zkulturnit.
- P. Závěšický uvedl, že je proti tomu, aby se obecní majetek prodával; obecní pozemky
by měly zůstat obci.
- Ing. Václav Skuplík navrhl panu B. zřídit věcné břemeno na septik a pozemek zůstane
v majetku obce.
- Starosta sdělil, že zastupitelstvo se jednomyslně shodlo, že obecní pozemky se
nebudou prodávat.
- Starosta obce doporučil panu B., ať si zajistí věcné břemeno. Dále navrhl, že prostor
před vinárnou se zkulturní a přidají se tam lavičky.
- Starosta obce vyzval k hlasování, kdo je pro prodej pozemku před vinárnou
- Zastupitelé nesouhlasí: 6
6 / 34 Oprava chodníku ulice Májová
- Starosta sdělil, že chodník na ulici Májová je ve špatném stavu, musí se předláždit,
dorovnat a dokoupit novou dlažbu. Materiál vychází na 51 400 Kč. Musí být
odstraněno i zábradlí, které nesplňuje normy.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o opravě chodníku na ulici Májová.
- Zastupitelé souhlasí: 6
7 / 34 Smlouva na nové pojištění zásahové jednotky
- Starosta informoval zastupitele o novém pojištění zásahové jednotky; původní je již
zastaralé a již nesplňuje požadavky a neodpovídá standardům. Pojištění se zvýší
z původních 4 500 Kč na 10 500 Kč ročně.
- Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o přípravě nové smlouvy pro zásahovou
jednotku MČ Suché Lazce
- Zastupitelé souhlasí: 6
8 / 34 Různé
- P. B. informoval zastupitelstvo o výletu na Jawách směr Zemplínska Šírava. Odjez je
ve čtvrtek 16. 8. 2018 a předpokládaný návrat je v úterý 21. 8. 2018 mezi 17-19.00 h.
- Starosta obce požádal o uvolnění částky 100 000 Kč na sucholazecké posvícení,
program se dolaďuje, pátek a v sobotu bude program zajištěn vystoupením živých
kapel.

-

Kolotoče budou opět dotované; cena za kolotoč bude maximálně 25 Kč.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o částce 100 000 Kč na sucholazecké
posvícení.
Zastupitelé souhlasí: 6

9 / 32 Závěr

PhDr. Richard Dener

David Závěšický

USNESENÍ
z 34. zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 10. 8. 2018
1/34

ZMČ 18

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 34. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/34

ZMČ 18

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
PhDr. Richard Dener a David Závěšický
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/34

ZMČ 18

Kontrola usnesení ze dne 17. 7. 2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 17. 7. 2018

4/34

ZMČ 18

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 18.6.
2018 - 9.8.2018.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o chodníku na Přerovec
- informace o vodní nádrži Sedlinka
- informace o opravách kulturního zařízení v obci
- informace o schůzce se zástupci Lesy ČR, s.p.
- informace o žádosti o auto pro dobrovolné hasiče

5/34

ZMČ 18

Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
nesouhlasí
- s odkupem obecního pozemku panem B.

6/34

ZMČ 18

Oprava chodníku ulice Májová
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s opravou chodníku na ulici Májová

7/34

ZMČ 18

Smlouva na nové pojištění zásahové jednotky
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s přípravou nové smlouvy pro zásahovou jednotku MČ Suché Lazce

8/34

ZMČ 18

Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s uvolněním částky 100 000 Kč na sucholazecké posvícení 2018

9/34

ZMČ 18

Závěr

Pavel Nelešovský

Mgr. Petr Orieščík

