Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 30. 10. 2018 od 18:15 hod v prostorách kulturního zařízení
v Suchých Lazcích
Program jednání ustavujícího zastupitelstva:
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1
10 / 1
11 / 1
12 / 1
13 / 1
14 / 1

Zahájení zasedání ustavujícího zastupitelstva MČ Suché Lazce
Složení slibu nových zastupitelů MČ Suché Lazce
Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
Volba volební komise a jejího předsedy
Volba návrhové komise a jejího předsedy
Volba starosty MČ Suché Lazce
Volba místostarosty (místostarostů) MČ Suché Lazce
Volba, pro které funkce budou zastupitelé MČ Suché Lazce uvolnění
Volba členů a předsedy finančního výboru
Volba členů a předsedy kontrolního výboru
Stanovení odměn pro zastupitele, členy a předsedy výborů
Různé
Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 11
1/1
-

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta obce zahájil zasedání ustavujícího zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce
a hned na úvod zazněla státní hymna.

2/1
-

Složení slibu nových zastupitelů MČ Suché Lazce
Poté starosta obce konstatoval, že se na ustavující zasedání dostavili všichni nově
zvolení zastupitelé a zastupitelky a - podle § 69 odst. 3 zákona o obcích tito nově
zvolení zastupitelé a zastupitelky musí složit slib zastupitele zastupitelstva MČ Opava
– Suché Lazce. Složení slibu zastupitelé a zastupitelky následně potvrzují svým
podpisem. Znění slibu: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů,
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
Všichni přítomní zastupitelé a zastupitelky složili zákonem stanovený slib a mohou se
ujmout svého mandátu ve volebním období 2018 – 2022.

3/1
-

-

Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta obce navrhl v rámci schvalování programu jednání jednu změnu a to předřadit
bod 9/1 Volba, pro které funkce budou zastupitelé MČ Suché Lazce uvolnění před
bod 7/1 Volba starosty MČ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 11
Následně vyzval starosta obce k hlasování o programu jednání ustavujícího
zastupitelstva jako celku. Program byl schválen.
Zastupitelé souhlasí: 11

4/1
5/1
6/1
7/1
-

8/1
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
Zápisem zápisu z jednání byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovatelky byly zvoleny pí. Darina Vašková a Vladimíra Lencová.
Zastupitelé souhlasí: 11
Volba volební komise a jejího předsedy
Starosta obce navrhl, aby komise byla tříčlenná.
Z úst starosty obce zazněly tři návrhy na členy volební komise a to p. Pavel
Nelešovský, pí. Vladimíra Lencová a p. Lukáš Dener. Další návrhy nezazněly.
Zastupitelé souhlasí: 11
Předsedou volební komise byl zvolen p. Pavel Nelešovský
Volba návrhové komise a jejího předsedy
Starosta obce navrhl, aby komise byla tříčlenná.
Z úst starosty obce zazněly tři návrhy na členy návrhové komise p. Ing. Petr Žůrek,
p. Ing. Petr Paláček a pí. Darina Vašková. Další návrhy nezazněly.
Zastupitelé souhlasí: 10
Zdržel: 1
Volba, pro které funkce budou zastupitelé MČ Suché Lazce uvolnění
Návrhy zazněly z úst starosty obce, aby starosta obce byl pro výkon své funkce
uvolněn. Dále, aby byl stanoven počet místostarostů na počet jeden místostarosta a ten
vykonával svojí funkci jako neuvolněný.
Starosta obce následně vysvětlil, proč navrhl pozici starosty do uvolněné funkce.
Je to samozřejmě historicky velká změna pro Suché Lazce, ovšem nic co by jakkoliv
mělo negativní vliv na funkčnost obce. Návrh je přesně z opačného důvodu a to proto,
aby fungování obce a hlavně její rozvoj byl mnohem dynamičtější, oproti volebnímu
období 2014 – 2018, kdy při výkonu funkce neuvolněného starosty nezůstával žádný
čas na rozvoj obce. Starosta obce také konstatoval, že touto cestou se již minulé
volební období vydala městské část Malé Hoštice a výsledek je jednoznačně kladný.
Samozřejmě tato funkce s sebou nese zvýšené finanční náklady. Ovšem již ve
volebním období 2014 – 2018 si zastupitelstvo na svůj výkon plně vydělalo mimo
rozpočet městské části, kdy za období 2014 – 2018 získalo přes 4 mil. Kč, tak tomu
nebude jinak ani ve volebním období 2018 – 2022.
Starosta vyzval k hlasování o funkci uvolněného starosty.
Zastupitelé souhlasí: 9
Zdržel: 1
Nesohlasí: 1
Starosta vyzval k hlasování o počtu místostarostů (jeden) a jeho funkci jako
neuvolněný.
Zastupitelstvo souhlasí: 11
Volba starosty MČ Suché Lazce
Na starostu MČ Suché Lazce byl navržen pro volební období 2018 - 2022 Mgr. Petr
Orieščík. Žádné jiné návrhy nezazněly.
V tajné volbě získal Mgr. Petr Orieščík 10 hlasů (1 hlas neplatný) a byl zvolen
starostou MČ Suché Lazce pro volební období 2018 – 2022.

9/1
-

Volba místostarosty (místostarostů) MČ Suché Lazce
Na místostarostu MČ byl navržen pro volební období 2018 – 2022 Ing. Václav
Skuplík. Žádné jiné návrhy nezazněly.
V tajné volbě získal Ing. Václav Skuplík 11 hlasů a byl zvolen místostarostou MČ
Suché Lazce pro volební období 2018 – 2022.

10 / 1 Volba členů a předsedy finančního výboru
- Starosta obce navrhl, aby finanční výbor, který musí zastupitelstvo MČ Suché Lazce
zřídit ze zákona, byl tříčlenný. Žádný jiný návrh nepadl.
- Starosta obce navrhl, aby byl předsedou finančního výboru p. Ing. Petr Žůrek. Žádný
jiný návrh nepadl.
- Starosta obce navrhl, aby členy finančního výboru byly p. Josef Doboš a p. Lukáš
Dener. Žádný jiný návrh nepadl.
- Předsedou finančního výboru byl zvolen p. Ing. Petr Žůrek. Pro hlasovalo 10
zastupitelů a 1 se zdržel.
- Členy finančního výboru byli zvoleni p. Josef Doboš a p. Lukáš Dener. Pro
hlasovalo 10 zastupitelů a 1 se zdržel.
11 / 1 Volba členů a předsedy kontrolního výboru
- Starosta obce navrhl, by kontrolní výbor, který musí zastupitelstvo MČ Suché Lazce
zřídit ze zákona, byl tříčlenný. Žádný jiný návrh nepadl.
- Starosta obce navrhl, aby byl předsedou kontrolního výboru p. David Závěšický.
Žádný jiný návrh nepadl.
- Starosta obce navrhl, aby členy kontrolního výboru byli p. Ing. Petr Paláček a pí.
Darina Vašková. P. Ing. Petr Paláček, poděkoval za nominaci, ovšem odmítl. Z tohoto
důvodu byla navržena pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková.
- Předsedou kontrolního byl zvolen p. David Závěšický. Pro hlasovalo 10
zastupitelů a 1 se zdržel.
- Členkami kontrolního výboru byly zvoleny pí. Darina Vašková a pí. Mgr. et Mgr.
Martina Škrobánková. Pro hlasovalo 10 zastupitelů a 1 se zdržel.
12 / 1 Stanovení odměn pro zastupitele, členy a předsedy výborů
- Starosta obce navrhl odměny takto:
Místostarosta
8000 Kč
Předseda výboru
1000 Kč
Člen výboru
700 Kč
Zastupitel
500 Kč
Zastupitelé souhlasí: 11
13 / 1 Různé
- Pí. zastupitelka Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková otevřela problematiku zvýšeného
hluku, který způsobuje společnost Merkuro spol. s r.o. Byla podána stížnost na hluk do
rukou starosty. I přesto stále hluk pokračuje a paní zastupitelka žádá, aby
zastupitelstvo konalo další kroky, které by měly za následek odstranění hluku, které
způsobuje výroba ve společnosti Merkuro spol. s r.o.
- Starosta obce vysvětlil celý problém, jak to bylo od začátku. První stížnost přišla již
v květnu, kdy byla započata dřevovýroba. Tuto stížnost jsem osobně tlumočil majiteli
p. H. Ovšem hluk přetrvával a přišla oficiální stížnost na hluk, kterou jsem předal
odboru výstavby Magistrátu města Opavy, který svolal projednávání za přítomnosti
majitele Merkuro spol. s r.o., starosty obce a zástupce odboru výstavby Magistrátu

-

města Opavy. Starosta obce ještě před jednáním obeslal dotčené domy okolo areálu
Merkuro spol. s r.o. a přišlo mu celkem devět potvrzení, že skutečně dochází
k nadměrnému hluku z výroby v době, kdy se musí dodržovat noční klid. Tuto
skutečnost následně starosta obce uvedl do protokolu, který byl sepsán na společném
jednání a samozřejmě byl o této skutečnosti informován i p. H. Jelikož společnost
Merkuro spol. s r.o. neměla povolení k dřevovýrobě, dostala tudíž rozhodnutí
o ukončení výroby. Proti rozhodnutí se společnost odvolala.
Starosta slíbil, že opět bude jednat s p. V. H. a v případě, že dostane podnět
o rušení nočního klidu výrobou, bude volat městskou policii, aby změřila intenzitu
hluku. A dále se tato věc řešila tímto způsobem.
Starosta obce také jednoznačně odmítl, že by jakýmkoliv způsobem nadržoval jedné či
druhé straně vzniklého problému.
V dalším bodě se p. zastupitel Ing. Petr Paláček dotázal na pracovní smlouvu pro D.
M. a zda by nebylo možné, aby D. M. pracoval pod smlouvou na dobu neurčitou.
Starosta obce odpověděl, že každý rok se D. M. zvedá adekvátně plat a pracuje na
DPČ. V současnosti se ovšem neuvažuje o tom, že by se D. M. nabídla pracovní
smlouva na dobu neurčitou.

14 / 1 Závěr

Darina Vašková

Vladimíra Lencová

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání
ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE
dne 30. 10. 2018
1/1

ZMČ 18

Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/1

ZMČ 18

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatelky zápisu
pí. Darinu Vaškovou a pí. Vladimíru Lencovou
volí zapisovatelku zápisu
pí. Zuzana Kubicová

3/1

ZMČ 18

Volba volební komise a jejího předsedy
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí
členy volební komise p. Pavla Nelešovského, pí. Vladimíru Lencovou a
p. Lukáše Denera.

4/1

ZMČ 18

Volba návrhové komise a jejího předsedy
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí
členy návrhové komise p. Ing. Petra Žůrka, p. Ing. Petra Paláčka a pí.
Darinu Vaškovou.

5/1

ZMČ 18

Volba, pro které funkce budou zastupitelé MČ Suché Lazce
uvolnění.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
stanovuje
celkový počet místostarostů - jeden
určuje
že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva MČ Suché Lazce
uvolněn
určuje
že pro výkon funkce místostarosty bude člen zastupitelstva MČ Suché
Lazce neuvolněn
stanovuje
že od 1. 11. 2018 bude dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce starosty
člen zastupitelstva MČ Suché Lazce

6/1

ZMČ 18

Volba starosty MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce

volí
do funkce starosty p. Mgr. Petra Orieščíka
7/1

ZMČ 18

Volba místostarosty (místostarostů) MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí
do funkce místostarosty p. Ing. Václava Skuplíka

10/1

ZMČ 18

Volba členů a předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
zřizuje
finanční výbor
schvaluje
tříčlenný finanční výbor
volí předsedou finančního výboru
p. Ing. Petra Žůrka
volí členy finančního výboru
p. Josefa Doboše a p. Lukáše Denera

11/1

ZMČ 18

Volba členů a předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
zřizuje
kontrolní výbor
schvaluje
tříčlenný kontrolní výbor
volí předsedou kontrolního výboru
p. Davida Závěšického
volí členy kontrolního výboru
pí. Darinu Vaškovou a pí. Mgr. et Mgr. Martinu Škrobánkovou

12/1

ZMČ 18

Stanovení odměn pro zastupitele, členy a předsedy výborů
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
Stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Místostarosta
8000 Kč
Předseda výboru
1000 Kč
Člen výboru
700 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí
500 Kč
Stanovuje, že při souběhu více funkcí se vyplácí pouze vyšší částka
dle stanovených měsíčních odměn.

13/1

ZMČ 18

Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
informace k zvýšenému hluku z výrob společnosti Merkuro spol. s r.o.
bere na vědomí
informace k pracovnímu zařazení p. D. M.

14/1

ZMČ 18

Ing. Václav Skuplík

Závěr

Mgr. Petr Orieščík

