Zápis z 13. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 13. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 30. 7. 2020 v 18:15 hod.
1 / 13 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 13 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 13 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 13 Kontrola usnesení ze dne 23. 6. 2020
5 / 13 Zpráva starosty o chodu obce
6 / 13 Schválení smlouvy k dotačnímu programu „Dešťovka“
7 / 13 Vyhlášení dotačního programu „Dešťovka 2“
8 / 13 Kulturní léto 2020 - Posvícení
9 / 13 Schválení realizace projektové dokumentace pro opravu ZŠ a MŠ Suché Lazce
10 /13 Různé
Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 10
1 / 13 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce ve smyslu§ 92 odstavce
1 zákona číslo 128/2000 Sbírky, o obcích a v souladu s článkem 9 odstavce 1
Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Opavy zahájil 13. Zasedání
Zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce. V souladu s § 93 odstavce 1
zákona o obcích informoval o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva, a to vyvěšením na úřední desce městské části Opava – Suché
Lazce, tj. v zákonné lhůtě před zasedáním zastupitelstva, která činí 7 dnů.
- Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen Ing. Petr Žůrek (řádně
omluven).
- Konstatoval, že se jedná o řádné zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno a
vyhlášeno dle Jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Opavy. Zápis
z minulého jednání zastupitelstva byl podepsán určenými ověřovateli a proti tomuto
nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto se zápis pokládá za schválený.
- Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio záznam, který
bude umístěn na webových stránkách městské části Opava – Suché Lazce.
- Pokud subjekt údajů tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění
osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, nechť uplatní své
právo dle poučení na vstupních dveřích sálu kulturního zařízení.
- Starosta obce sdělil, že dne 23. června 2020 byla k jeho rukám doručena panem
Pavlem Nelešovským jeho písemná rezignace na mandát člena zastupitelstva městské
části Opava – Suché Lazce. Ve smyslu § 55, odst. 2, písm. b) zákona 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů v platném znění zaniká
mandát člena zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce dnem doručení
písemné rezignace. V souladu s § 56 odst. 1) citovaného zákona nastupuje za
rezignujícího člena náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle §
45, odst. 5, a to dnem následujícím po dni kdy došlo k zániku mandátu. Novým
členem zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce se tedy stal dne 24. 6. 2020
pan David Vavrečka. Pan David Vavrečka již obdržel v souladu s § 56, odst. 2,
citovaného zákona, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva městské části

-

-

-

Opava – Suché Lazce a kterým dnem se jim stal. Toto osvědčení dokládá vznik
mandátu člena zastupitelstva městské části Opava – Suché Lazce v souladu s platnou
legislativou.
Podle ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů
skládají členové zastupitelova slib. Starosta požádal pana Davida Vavrečku, aby
předstoupil a požádal ostatní přítomné zastupitele, aby povstali a po dobu celého aktu
setrvali ve stoje, starosta přečte slib člena zastupitelstva a poté požádal pana Davida
Vavrečku, aby před zastupitelstvem městské části Opava – Suché Lazce pronesl slovo
„Slibuji“ a složení slibu zároveň potvrdil svým podpisem.
Starosta přečetl znění slibu“ SLIBUJI VĚRNOST ČESKÉ REPUBLICE. SLIBUJI
NA SVOU ČEST A SVĚDOMÍ, ŽE SVOJI FUNKCI BUDU VYKONÁVAT
SVĚDOMITĚ, V ZÁJMU MĚSTA A JEHO OBČANŮ A ŘÍDIT SE ÚSTAVOU A
ZÁKONY ČESKÉ REPUBLIKY.
Pan David Vavrečka pronesl slovo „slibuji“ a podepsal listinu.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2 / 13 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 10, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
3 /13 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni pan David Vavrečka a pan David Závěšický
- Zastupitelé souhlasí: 10, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
4 / 13 Kontrola usnesení ze dne 23. 6. 2020
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 23. 6. 2020. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí
5 / 13 Zpráva starosty o chodu
- Starosta obce informoval, že SMO byla oficiálně přiznána dotace na akci splašková
kanalizace Komárov – Suché Lazce ve výši 163 546 031,69 Kč tj. 63,75% z celkové
částky. Starosta doufá, že SMO zbylé finance sežene a splašková kanalizace bude
realizována. Dále sdělil, že na minulém zasedání seznámil zastupitele, kudy splašková
kanalizace povede. Místa, která nebudou odkanalizována, se budou řešit dodatečně.
Jsou tři varianty. Se SMO jednat o variantě, že místa, která teď nejsou v návrhu
odkanalizování dodatečně odkanalizovat (postupem času až se našetří peníze na
realizaci), dále pak možnost realizace domovní čističky pro majitele
neodkanalizovaných části nebo pořídit obecní fekální vůz, který by vyvážel žumpy do
čističky (provizorní řešení i pro předešlé návrhy do doby realizace).
- Dále sdělil, že díky tomu se oprava cesty odkládá, bude se muset vypracovat nový
projekt a dále by chtěl po dokončení splaškové kanalizace dodělat chodníky, aby se
mohla silnice opravit již do nových obrub chodníků.
- Starosta sdělil, že rozpočet obce se na příští rok navýšil, bude o cca 600 tisíc vyšší, a
to z důvodu, že je ovlivňován příjmy z roku 2019, proto se jej „covidová“ situace
nedotkne. Ke starostovi se dostávají informace, že se bude muset šetřit, ale městských
částí se to zatím nedotklo (uvidíme, co přinesou další vyjednávání).
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-

-

-

-

-

Starosta informoval, že nové auto pro SDH bylo schváleno v radě SMO, byly
uvolněny prostředky, ale došlo k tomu, na co starosta SDH Ing. Petr Žůrek předem
upozorňoval, že firma, která vyhrála zakázku, neumí do auta nainstalovat multikolizní
brzdu. Problém se řeší a auto se zatím nezačalo vyrábět.
Dále starosta informoval, že odstoupil od projektu na dotaci na bezdrátový rozhlas a
přes pana M. S. zadali studii na opravu již stávajícího rozhlasu, který v obci máme.
Tímto starosta děkuje M. S. za odbornou pomoc, kterou v rámci daných možností
opravy rozhlasu poskytuje MČ Suché Lazce.
Starosta sdělil, že proběhla kontrola z životního prostředí na dešťovou kanalizaci a její
vyústění do vodní nádrže Sedlinka. Kontrola před dvěma lety nedopadla dobře, bylo
zjištěno, že do vodní nádrže tečou splašky a proto kontrola proběhne opětovně a
starosta bude zastupitele informovat.
Starosta dále sdělil, že obec se pro jistotu připravuje na druhou vlnu „koronakrize“ a
již nakupuje dezinfekci, spolupracuje s firmou SAELA a požádal o našití dalších
roušek pro občany.
Starosta se vyjádřil k přívalovým dešťům, které v minulých dnech a týdnech postihly
naši obec. Provedl se monitoring dešťové kanalizace, provedlo se vyčistění kanalizace
na ulici Přerovecká a Ke Strážnici. Problém je u hřbitova, kdy se pak bahno valí po
celé ulici a ucpávají se kanály nečistotami z polí.
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda probíhají jednání se Zemědělských družstvem Opava
– Kylešovice
Starosta sdělil, že problém na ulici Přerovecká u pana G., V. a T. je určitě na straně
Zemědělského družstva a bude se muset dojít k opětovné schůzce s vedením
Zemědělského družstva, ať sjednají nápravu. Problematikou u hřbitova je starý dluh
městské části a sdělil, že se na toto s místostarostou zaměří. Mělo by se to vyřešit
betonovými koryty, které budou zachycovat velké nečistoty a do kanálu půjde voda a
ne velké množství nečistot.
Ing. Petr Paláček se dotázal, kdo zaplatil monitoring a čištění kanalizace.
Starosta sdělil, že městská část. Cena monitoringu kanalizace byla celkem 6 380 Kč a
cena čištění kanalizace byla 14 379 Kč.
Zastupitelé berou na vědomí

6 / 13 Schválení smlouvy k dotačnímu programu „Dešťovka“
- Starosta v mailu zaslal zastupitelům znění kupní smlouvy na nákup IBC kontejnerů
k programu „Dešťovka“, kterou je nutno schválit, abychom mohli zrealizovat první
kolo programu. Dále sdělil, že na stránkách obce a v místním rozhlase upozornil
občany, kteří projevili zájem o IBC kontejnery, kdy si mohou vyzvednout anebo
nechat si IBC kontejner dovést domů pracovníky obce.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení kupní smlouvy na IBC kontejnery k programu
„Deštovka“
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0
7 / 13 Vyhlášení dotačního programu „Dešťovka 2“
- Starosta obce sdělil, tento program by se týkal sudů 200 l o které lidé taktéž projevili
zájem. Je na jednání ZMČ, zda tento program schválí a zda ho vyhlásíme. Starosta ho
navrhuje jednak z důvodu toho, že občané projevili zájem o tyto sudy a za druhé
nebyla naplněna maximální kapacita prvního kola dešťovky a finanční prostředky z
tohoto programu zůstaly v rozpočtu obce.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda bude opět omezení na jeden sud na jedno číslo
popisné jak u IBC kontejnerů anebo bude možné požádat o dva kusy.

-

Starosta sdělil, že je to možné.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o vyhlášení dotačního programu
„Dešťovka 2“ na 200 l sudy na vodu, maximální počet na číslo popisné 2 kusy a
polovinu ceny bude hradit občan a druhou obec.
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

8 / 13 Kulturní léto 2020 - Posvícení
- Starosta obce sdělil, že posvícení má v obci dlouhou tradici, ale vzhledem k nynější
situaci, kdy jsou ze dne na den rušeny akce, a situace je nepřehledná, tak navrhl tuto
akci zrušit. Dále vyzval zastupitele k debatě na toto téma.
- Pí Darina Vašková sdělila, že souhlasí s panem starostou a je pro to, aby se akce
nekonala.
- Starosta poděkoval dodatečně panu R. P., který se staral o zajištění pivního festiválku,
který se nakonec kvůli koronakrizi a zpřísnění opatření v Moravskoslezském kraji
nekonal.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že situace se opravdu nevyvíjí dobře a problém by
nastal, kdyby se zjistilo, že se někdo nakazil na akci pořádané městskou části.
- Starosta vyzval zastupitelé k hlasování, zda souhlasí se zrušením posvícení 2020
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 1
9 / 13 Schválení realizace projektové dokumentace pro opravu ZŠ a MŠ
Opava – Suché Lazce.
- Starosta obce požádal zastupitele o schválení finančních prostředků pro dokončení
projektové dokumentace pro stavební povolení pro opravu ZŠ a MŠ Opava – Suché
Lazce. V tuto chvíli město realizuje ze svého rozpočtu projekt na opravu střechy
a přístavbu. Jelikož teď ukončit proces přípravy daného projektu a začít nanovo celý
nový projekt všech nutných oprav školy by bylo moc komplikované, domluvil jsem se
s paní vedoucí investic SMO, že bychom zbytek projektu zainvestovali z našeho
rozpočtu a Ing. Arch. P. M. by mohl kompletně dodělat projektovou dokumentaci.
Jedná se o projekt na opravu elektřiny, vody, kanalizace a zateplení přístavby. Dle slov
Ing. Arch. P. M. finanční náklady budou do 100 000 Kč. Nebude tedy třeba žádného
výběrového řízení.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že jí vadí, že budova je v majetku SMO, ale
finančně se na tom musí podílet městská část.
- Starosta sdělil, že starostové městských částí se vždy musejí podílet na opravách
budov a realizaci nových budov v městských částech. Pokud by tomu tak nebylo
k žádné opravě by zřejmě nedošlo, anebo by se muselo čekat delší časový horizont.
- Starosta vyzval zastupitelstvo ke schválení realizace projektové dokumentace pro
opravu ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 1
10 / 13 Různé
- Starosta obce zaslal zastupitelům auditní zprávu z kontroly, která proběhla na městské
části Opava – Suché Lazce. Kontrola se týkala roku 2019, všech účetních dokladů,
poklady a jak se hospodaří s veřejnými prostředky a starosta je rád, že dopadla dobře.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, jak dopadlo vyúčtování spolků v městské části.
- Starosta sdělil, že kontrola žádné nedostatky neobjevila.
- Zastupitelé berou na vědomí

-

Pan O. V. se dotázal, zda službu na rozvoz IBC kontejnerů, nemůže obec poskytnout
všem žadatelům.
Starosta sdělil, že se s tím počítá a pro rozvoz zajistil velký traktor, který žadatelům
kontejner doveze před dům.
Ing. Petr Paláček se dotázal na kameny, které jsou u zastávky u zemědělského
družstva, doslechl se, že by tam správně nemyly být.
Starosta sdělil, že by tam opravdu neměly být a že budou odstraněny. Byly tam
použity proto, aby nebyl nově vysazený trávník přejížděn velkými vozidly.
Pan David Závěšický navrhl umístění červených patníků.
Pan O. V. se dotázal, zda by mohlo být lépe zpřístupněno tlačítko pro cyklisty na
semaforu při výjezdu z obce. Je nešikovně umístěno a cyklista se k němu špatně
dostává, stačilo by umístění dlaždice.
Starosta přislíbil nápravu.
Pí Vladimíra Lencová se dotázala, zda by bylo možné umístit zrcadlo na křižovatku
ulice V Ulici a Ke Strážnici. Toto místo je dost nepřehledné.
Starosta sdělil, že se o to pokusí, ale již nám bylo zamítnuto ze strany dopravní policie
zrcadlo na opačné straně u čísla Přerovecká 39 nepředpokládá, že by bylo povoleno.
Závěr

David Vavrečka

David Závěšický

USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 30. 07. 2020 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/13

ZMČ 20

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/13

ZMČ 20

Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
2. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/13

ZMČ 20

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
3. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 13. 07. 2020
a ověřovatelé
a) pana Davida Vavrečku
b) pana Davida Závěšického
Výsledek hlasování:
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/13

ZMČ 20

Kontrola usnesení ze dne 23.6.2020
Zastupitelstvo městské části
4. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 23.6.2020
Výsledek hlasování:
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/13

ZMČ 20

Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
5. Bere na vědomí
- Informace o přiznání dotace na splaškovou kanalizaci pro MČ
Komárov a Suché Lazce
- Informace o odložení opravy cesty
- Informace o výši rozpočtu na příští rok
- Informace o novém autě pro SDH Suché Lazce
- Informaci o odstoupení z projektu na dotaci na bezdrátový rozhlas a
revitalizaci stávajícího rozhlasu.
- Informaci o kontrole na výpustě ze životního prostředí

- Informaci o nákupu dezinfekce
- Informaci o přívalových deštích
- Informaci o zabránění stékaní nečistot z polí okolo obce
- Informace o finančních nákladech na čistění kanalizace
Výsledek hlasování:
Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
6/13

ZMČ 20

Schválení smlouvy k dotačnímu programu „Dešťovka“
Zastupitelstvo městské části
6. schvaluje
Kupní smlouvu na IBC kontejnery k programu „Dešťovka“
Výsledek hlasování:
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

7/13

ZMČ 20

Vyhlášení dotačního programu „Dešťovka 2“
Zastupitelstvo městské části
7. schvaluje
Vyhlášení dotačního programu „Dešťovka 2“.
Výsledek hlasování:
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

8/13

ZMČ 20

Kulturní léto 2020 - Posvícení
Zastupitelstvo městské části
8. schvaluje
Zrušení posvícení 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

9/13

ZMČ 20

Schválení realizace projektové dokumentace pro opravu
ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
9. schvaluje
Realizaci projektové dokumentace pro opravu ZŠ a MŠ
Opava – Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

10/13 ZMČ 20

Různé
Zastupitelstvo městské části
10. Bere na vědomí
- Auditní zprávu z kontroly městské části Opava – Suché Lazce
- Informaci o rozvozu IBC kontejneru
- Informaci o kamenech u zastávky Zemědělské družstvo

- Informaci o tlačítku na semaforu pro cyklisty
- Informaci o zrcadle na ulici ke Strážnici a v V Ulici.
Výsledek hlasování:
Pro: 0, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
Závěr

Mgr. Petr Orieščík
Starosta MČ Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík
místostarosta MČ Suché Lazce

