Program 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 03. 02. 2015 v 18.15 hod.
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4/4

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Kontrola plnění usnesení ze dne 13. 01. 2015.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 13. 01. 2015 – 03. 02. 2015.
5 / 4 Autobusové zastávky na ulici Přerovecká - Přerovec.
6 / 4 Statut Statutárního města Opavy.
7 / 4 Žádost o zapůjčení obecního hřiště – Střelecký klub polní kuše Opava.
8 / 4 Oprava elektroinstalace – Moštárna.
9 / 4 Veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce.
10/ 4 Interpelace.
11/ 4 Závěr.
Přítomní dle prezenční listiny: 10.
1/4
2/4
3/4
4/4
-

-

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen p. Pavel
Nelešovský, který je řádně omluven, a že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
Ověřovateli byli zvolení p. Bc. Jiří Lerche a p. PhDr Richard Dener.
Kontrola plnění usnesení ze dne 13. 01. 2015.
Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 13. 01. 2015. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.
Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 13. 01. 2015 – 03. 02. 2015.
Starosta veřejně poděkoval p. Václavu Skuplíkovi, za zřízení bezdrátového
internetového připojení (Wi-Fi) v prostorách kulturního zařízení. P. Václav Skuplík
toto bezdrátové připojení zřídil pro obec zcela zdarma, věnoval ho MČ Suché Lazce
darem.
Dále starosta poděkoval p. Danielu Stiborovi, který zajistil kontakt na firmu
Severochema a p. Bajera, který poskytl chemii na odstranění grafitů na kostelní zídce.
P. Bajer starostovi navrhl, abych MČ Suché Lazce byla referenčním místem okresu
Opava, a v rámci čehož budou všechny budovy ve správě městské části Suché Lazce
ošetřeny speciálním přípravkem, který umožňuje snadné odstranění grafitů ze zdí
a jiných materiálů. V případě, že autobusové zastávky budou opět poškozeny grafity,
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budou tyto kresby odstraněny omytím vodou, díky speciálnímu přípravku. Celá
záležitost je v jednání.
Starosta informoval zastupitele o zastaralém a nevyhovujícím stavu obecní zeleně, na
základě této skutečnosti jednal s p. Pruskem, který vytváří tyto projekty na obnovu
zeleně. Pro MČ Suché Lazce p. Prusek vytváří 3 varianty na revitalizaci zeleně.
V případě kladného přijetí jedné z variant zastupitelstvem MČ, bude započata
revitalizace zeleně v obci.
Starosta informoval zastupitele o Setkání starostů městských částí, které proběhne
19.02.2015 v našem Kulturním zařízení, v 18 hod. Na programu jednání bude
především financování MČ a získání finančních prostředků na investice v MČ.
Starosta informoval zastupitele o probíhajících rozdílových inventurách, v rámci
kterých by rád poděkoval p. Pavlu Nelešovskému, p. Davidu Závěšickému a p.
Danielovi Stiborovi, kteří vyřazují nefunkční a zastaralý majetek MČ Suché Lazce
(staré nefunkční počítače, tiskárny, atd.). Starosta informoval, že tento nefunkční
majetek měl být již dávno vylikvidován z majetku MČ, bohužel se tak nestalo.
Dále starosta jednal s p. ing. arch. Mlýnkem, který bude spolupracovat na návrhu nové
podoby školního hřiště.
Starosta obeznámil zastupitele s krádeží dopravního zrcadla u obchodu, bylo podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele. Vzniklá škoda činí 12.000 Kč. Proto
starosta jednal s Technickými službami, které dopravní zrcadlo opět nainstalují a
starosta následně požádá o převod zrcadla do správy majetku města, tak, aby zrcadlo
bylo v majetku města a nespadalo do správy MČ.
Starosta informoval zastupitele o povinné rekonstrukci sochy před obecním úřadem,
tato oprava musí být dokončena do konce roku 2016, dle nařízení Magistrátu města
Opavy. Magistrát města Opavy tuto rekonstrukci cenově odhaduje na částku cca
11.000 Kč. Na této opravě by se MČ Suché Lazce mohlo spolupodílet částkou 5.000
Kč.
Starosta obeznámil zastupitele, že proběhne oficiální setkání s předsedy a výbory
jednotlivých složek MČ Suché Lazce, na které bychom měli dojít ke společnému
konsensu co se týká financování složek pro následující léta a možnosti pomoci
a spolupráce složek s Obecním úřadem MČ Suché Lazce.
Starosta také poděkoval pořadatelům plesů, za kulturní dění v naší obci. Jmenovitě p.
Tomáši Balovi (Bál u Baly) a TJ Suché Lazce (Discoples).
Starosta informoval zastupitele o přípravách 1. ročníku zabíjačkových hodů, které
proběhnou v kulturním zařízení MČ Suché Lazce.
Starosta obeznámil zastupitele s přípravami Posvícení, v rámci kterých již vyjednává
kulturní program. Starosta informoval zastupitele, že pro tento rok se změní podoba
programu.
Starosta obeznámil zastupitele s dopisem od Lesů ČR, v němž žádají o vyjádření
k vyčištění vodní nádrže Přerovec. Starosta se k tomuto dopisu vyjádřil kladně a za
MČ Suché Lazce s čištěním vodní nádrže souhlasí. Starosta také informoval, že bude
po Lesech ČR v rámci tohoto vyčištění i urgovat zpevnění břehů toků k Sedlince.
Starosta obeznámil zastupitele s cenou dopravní šipky, která měla být umístěna
směrem od Komárova do Suchých Lazců. Z důvodů vysoké ceny (30.000 Kč), nebude
toto dopravní značení na křižovatce umístěno.
Starosta informoval zastupitele o hlídce Městské policie, která bude vždy při průjezdu
vesnicí kontrolovat Obecní hřiště a také areál na Strážnici. Pro obecní hřiště bude
vytvořen provozní řád, který bude upravovat možnosti využívání prostorů obecního
hřiště.
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Starosta informoval zastupitele o jednání se starostkou Dolního Vadičova (SVK).
V budoucnu by mohlo vzniknout partnerství s touto obcí.
Zastupitele berou na vědomí.
Autobusové zastávky na ulici Přerovecká - Přerovec.
Starosta informoval zastupitele o stavu autobusových zastávek. Výstavbu těchto
zastávek zajišťovala firma Dzida a firma Karola. Subdodavatelem byla firma pana
Kostřiby. Se všemi třemi stranami bylo domluveno, že se podepíší nové dokumenty
potvrzující záruku na tyto zastávky i po nových úpravách, které proběhly po převzetí
zastávek MČ Suché Lazce v září roku 2014.
Kolaudaci těch autobusových zastávek má na starosti p. Raszková (Magistrát města
Opavy), kolaudační kontrola bude probíhat, ve chvíli kdy p. Ing. Novák zakreslí znova
projekt těchto zastávek (skutečný stav).
Po kolaudaci bude starosta jednat s ředitelem MDPO, p. Filipczykem, tak aby
autobusové zastávky byly v provozu nejpozději do konce března.
Zastupitelé berou na vědomí.
Statut Statutárního města Opavy.
Starosta informoval zastupitele, že MČ Suché Lazce má možnost navrhnou do nového
znění Statutu města Opavy (přílohy č. 2. – majetek města) majetek města, který by
MČ Suché Lazce chtěla do své správy. Z diskuze nakonec vyplynula tato podoba
majetku, který by MČ ráda do své správy.
budova č.p. 9 na pozemku parc. č. 1 v k.ú.Suché Lazce (úřad městské části)
budova č.p. 129 na pozemku parc .č. 333 v k.ú.Suché Lazce (kulturní dům)
budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 20 v k.ú.Suché Lazce (moštárna)
pozemek parc. č. 633/1 v k.ú.Suché Lazce (ostatní plocha)
pozemek – parc. č. 678/1 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště)
pozemek – parc. č. 678/2 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště)
pozemek – parc. č. 677/5 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště)
pozemek – parc. č. 461/1 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 838/1 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 842/4 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 841/8 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 717/1 v k.ú. Suché Lazce

Zastupitelé souhlasí: 10.
7/4
-

Žádost o zapůjčení obecního hřiště – Střelecký klub polní kuše Opava.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí od Střeleckého klubu polní kuše Opava, o
zapůjčení obecního hřiště, v rámci soutěží polní kuše. A to v těchto termínech:
od 05.06.2015 do 06.06.2015 a od 02.10.2015 do 03.10.2015.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

8/4
-

9/4
-

Oprava elektroinstalace – Moštárna.
Starosta informoval zastupitele s opravou elektroinstalace v Moštárně, nynější stav
elektroinstalace je nevyhovující a je ve velmi špatném stavu. Tato oprava je v rámci
bezpečnosti nutná, cena této opravy je 16.500 Kč.
P. Tomáš Bala navrhl odstranění dělící stěny v Moštárně, která rozděluje dílnu
obecních pracovníků a garáž, v níž je umístěn obecní traktor. A aby v Moštárně vznikl
prostor pro jednu velkou dílnu, v níž bude umístěn i obecní traktor.
Starosta tento návrh zamítnul, z důvodu bezpečnosti obecních pracovníků. Kdyby
vznikl jeden otevřený prostor sloužící jako dílna, byli by naši pracovníci v přímém
kontaktu s PHM a dalšími látkami.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce.
Starosta informoval zastupitele o uchazečích, o veřejně prospěšné práce v MČ Suché
Lazce. O tyto pracovní místa se zajímalo celkem 6 uchazečů, všichni jsou obyvateli
Suchých Lazců.
Starosta navrhne 3 jména. Konečné slovo má rada města Opavy.
Tito zaměstnanci nastoupí do pracovního poměru v období od 01.03.2015 do
31.10.2015. Pokud se tito pracovníci osvědčí, bude jim pracovní smlouva
prodloužena.
Finanční odměna pro tyto pracovníky činí 9.330 Kč hrubého.
Zastupitele souhlasí: 10.

10/ 4 Interpelace.
-

-

P. Vladimíra Lencová požádala o proplacení nájmu sálu v Hostinci u Baly, v rámci
dětského maškarního plesu.
Zastupitelstvo souhlasí 10.
P. Bala informoval zastupitelstvo, že finance určené k zaplacení pronájmu sálu
v Hostinci u Baly, vloží zpět do fondu starosty, kromě nákladů na energie.
Starosta informoval zastupitele o skácení stromu na školním hřišti, který bude skácen
Hasičským záchranným sborem Opava zdarma.
P. Ing. Petr Žůrek požádal zastupitelstvo o schválení a prodloužení produkce do 03:00,
dne 25.02.2015, kdy probíhá v Hostinci u Baly Hasičský ples.
Zastupitele souhlasí: 10.
P. Bc. Jiří Lerche upozornil na zvýšenou hlučnost během Disco plesu, kterou způsobila
otevřená okna v sále, směrem na ul. Přerovecká. V budoucnu, v případě, že dojde
ke zvýšené hlučnosti, je nutné upozornit provozovatele a sjednat nápravu. V této věci
starosta uvedl, že je nutné respektovat obě strany i obyvatele a jejich nárok na noční
klid a i stranu pořadatelů zábavných a společenských akcí.
P. Bala vysvětlil, že sál byl během plesu větrán a pro příště se bude větrat v době, kdy
hudba nehraje.
Dále se řešily komunikační kanály, které budou zastupitelé využívat pro svoji diskuzi a
především pro poskytování informací ze strany starosty MČ směrem k zastupitelům
všech politických stran a uskupení zastoupených v zastupitelstvu MČ Suché Lazce. Emailová korespondence přináší mnohé varianty pochopení psaných slov, a proto se emailová komunikace bude využívat pouze v nejnutnějších případech a budou se hledat
jiné varianty přenášení informací zastupitelům.

-

Starosta informoval zastupitele s žádostí p. Tomáše Balhara, o připojení na stávající
dešťovou kanalizaci, na stavební parcele č. 820.
Zastupitele souhlasí: 10.

11/ 4 Závěr.
Bc. Jiří Lerche

PhDr. Richard Dener

ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE
USNESENÍ
z 3. Zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE
dne 3. 02. 2015
1/4

ZMČ 15

Volba ověřovatelů a zapisovatelky
Zastupitelstvo MČ
volí ověřovateli zápisu
p. Bc. Jiřího Lercheho
p. PhDr. Richarda Denera,
a zapisovatelkou zápisu
sl. Lucii Židkovou, DiS.
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ZMČ 15

Schválení programu 4. Zasedání ZMČ
Zastupitelstvo
schvaluje
program 4. Zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce.

3/4

ZMČ 15

Kontrola plnění usnesení ze dne 13.01.2015.
Zastupitelstvo
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 13.01.2015.
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ZMČ 15

Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období
od 13. 01. 2015 – 03. 02. 2015
Zastupitelstvo
bere na vědomí
- poděkování p. Václavu Skuplíkovi, za zřízení bezdrátového
internetového připojení (wi-fi) v prostorách kulturního zařízení.
- poděkování p. Danielu Stiborovi, který zajistil prostřednictvím firmy
p. Bajera odstranění grafitů na kostelní zídce.
- informace o zastaralém a nevyhovujícím stavu obecní zeleně.
- informace o setkání starostů městských částí, které proběhne
17.02.2015 v našem Kulturním zařízení, v 18 hod.

- informace o probíhajících rozdílových inventurách, poděkování p.
Pavlu Nelešovskému, p. Davidu Závěšickému a p. Danielovi Stiborovi
za vyřazení nefunkčního a zastaralého majetku obce.
- informace ohledně jednání s p. Ing. arch. Mlýnkem, který navrhne
novou podobu školního hřiště.
- informace ohledně krádeže dopravního zrcadla u obchodu.
- rekonstrukce sochy před Obecním úřadem.
- setkání starosty s předsedy obecních spolků.
- poděkování pořadatelům plesů.
-1. ročník zabíjačkových hodů.
- přípravy na Posvícení.
- žádost o vyjádření k vyčištění vodní nádrže Přerovec.
- informace o terénních úpravách v obci.
- cenu dopravního značení (šipky).
- družba s obcí Dolní Vadičov.
5/4
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Autobusové zastávky na ulici Přerovecká - Přerovec.
Zastupitelstvo
bere na vědomí
informace ohledně stavu autobusových zastávek
Přerovecká – Přerovec.

na

ulici

ZMČ 15

Statut Statutárního města Opava.
Zastupitelstvo
souhlasí
s návrhem pozemků a budov do přílohy č. 2. Statutu města Opavy
v následném znění:
budova č.p. 9 na pozemku parc. č. 1 v k.ú.Suché Lazce (úřad městské
části)
budova č.p. 129 na pozemku parc .č. 333 v k.ú.Suché Lazce (kulturní
dům)
budova bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 20 v k.ú.Suché Lazce
(moštárna)
pozemek parc. č. 633/1 v k.ú.Suché Lazce (ostatní plocha)
pozemek – parc. č. 678/1 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště)
pozemek – parc. č. 678/2 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště)
pozemek – parc. č. 677/5 v k.ú. Suché Lazce (obecní hřiště)
pozemek – parc. č. 461/1 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 838/1 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 842/4 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 841/8 v k.ú. Suché Lazce
pozemek – parc. č. 717/1 v k.ú. Suché Lazce
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Žádost o zapůjčení obecního hřiště – Střelecký klub polní
kuše Opava.
Zastupitelstvo
souhlasí
se zapůjčením obecního hřiště v termínech: od 05.06.2015 do
06.06.2015 a od 02.10.2015 do 03.10.2015.
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Oprava elektroinstalace – Moštárna.
Zastupitelstvo
souhlasí
s opravou zastaralé elektroinstalace v prostorách Moštárny.
Cena opravy 16.500 Kč.
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Veřejně prospěšné práce v MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
souhlasí
s informacemi ohledně veřejně prospěšných prací.
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Interpelace.
Zastupitelstvo
souhlasí
s žádostí p. Vladimíry Lencové o proplacení nájmu sálu v Hostinci u
Baly, v rámci Maškarního plesu.
s žádostí p. Ing. Petra Žůrka o schválení a prodloužení produkce do
03:00, dne 25.02.2015, kdy probíhá v Hostinci u Baly Hasičský ples.
s žádostí p. Tomáše Balhara, o připojení na stávající dešťovou
kanalizaci, na stavební parcele č. 820.
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Pavel Nelešovský
místostarosta

Závěr.

Mgr. Petr Orieščík
starosta

