Zápis ze 18. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 18. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 21. 10. 2021 v 18:15 hod.
1 / 18 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 18 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 18 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 18 Kontrola usnesení ze dne 29. 6. 2021
5 / 18 Zpráva starosty o chodu obce
6 / 18 Rozpočet MČ Suché Lazce na rok 2022
7 / 18 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Suché Lazce
8 / 18 Poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce
9 / 18 Oprava u autobusové zastávky u RKL
10 / 18 Oprava polní cesty Suché Lazce – Komárov (kuřín)
11 / 18 Žádost o koupi pozemku
12 / 18 Generální oprava rozhlasu
13 / 18 Petice za zřízení splaškové kanalizace na ulici Na Štěpnici
14 / 18 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě JSDH Suché Lazce
15 / 18 Smlouva OSA (posvícení)
16 / 18 Záměr generální opravy kapličky sv. Jana
17 / 18 Oprava válečného hrobu (Strážnice)
18 / 18 Různé
Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 9
1 / 18 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 18. 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 p. Lukáš Dener (řádně
omluven), a Ing. Petr Paláček (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.
- Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2 / 18 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce. V rámci programu Mgr. Martina Škrobánková navrhla přesunout hlasování
7/18 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Suché Lazce na konec programu.
- Nově tedy program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce je schválen v této
podobě:
1 / 18 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 18 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 18 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 18 Kontrola usnesení ze dne 29. 6. 2021
5 / 18 Zpráva starosty o chodu obce
6 / 18 Rozpočet MČ Suché Lazce na rok 2022
7 / 18 Poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce
8 / 18 Oprava u autobusové zastávky u RKL
9 / 18 Oprava polní cesty Suché Lazce – Komárov (kuřín)
10 / 18 Žádost o koupi pozemku
11 / 18 Generální oprava rozhlasu
12 / 18 Petice za zřízení splaškové kanalizace na ulici Na Štěpnici
13 / 18 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě JSDH Suché Lazce
14 / 18 Smlouva OSA (posvícení)
15 / 18 Záměr generální opravy kapličky sv. Jana
16 / 18 Oprava válečného hrobu (Strážnice)
17 / 18 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Suché Lazce
18 / 18 Různé
- Zastupitelé souhlasí: 9, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
3 /18 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Ing. Petr Žůrek a P. Josef Doboš
- Zastupitelé souhlasí: 9, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
4 / 18 Kontrola usnesení ze dne 29. 6. 2021
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 26. 6. 2021. Usnesení je
průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
5 / 18 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že pokračuje nejdůležitější investice v tomto roce –
realizace splaškové kanalizace Komárov – Suché Lazce. Vše probíhá dle plánu,
realizace přípojek k domům se letos bude provádět pouze ke křižovatce Přerovecká Ve Dvoře, z důvodu, že nelze použít objízdné trasy přes Nové Sedlice, kde se také
dělají práce na silnici. Přípojky se budou dělat do konce října, poté dojde k
vyfrézovaní cesty a bude natažen nový asfaltový koberec, aby byla zajištěna zimní
údržba silnice.
- Ing. Václav Skuplík sdělil, že v tomto týdnu je naplánovaný výkop na křižovatce ulice
Přerovecká a U Kašny a Přerovecká s ulicí Ke Strážnici. Poté dojde k úpravě povrchu
pro zimní údržbu. V tomto týdnu také začaly výkopové práce na ulici Sedlická, které

-

-

-

by měly nadále pokračovat, pokud to počasí dovolí. Přípojky k domům se začnou opět
realizovat na jaře příštího roku.
Mgr. Martina Škrobánková, se dotázala, jaký časový interval je na vykopání jedné
přípojky, zdá se ji, že práce nepokračují a u některých domů trvají déle.
Starosta sdělil, že přesný harmonogram, kdy a jak dlouho, se přípojky kopají,
nemáme, ale firma má ve smlouvě vysoké sankce za nedodržení termínu proto je
v jejich zájmu, časový harmonogram, který si nastavili, dodržovat. Dále sdělil, že při
kopání přípojek se musí dávat pozor na inženýrské sítě, které v cestě při kopaní
přípojek vedou, a to může kopání zbrzdit.
Starosta dále sdělil, že proběhlo jednání se SSMSK, kde nedoporučili opravu silnice
v roce 2022, ale spíše počkat na jaro 2023. S tím je spojená další investice pro MČ
Suché Lazce, kdy se budou muset podél celé cesty dát nové obruby. Realizace je
naplánovaná na duben, květen 2023. V rozpočtu MČ se s touto investicí počítá a poté
se bude moci realizovat nový asfalt po celé délce ulice Přerovecká.
Starosta sdělil, že cestu pomáhají uklízet také obecní pracovníci. Firma má za úkol
každý pátek úklid celého staveniště.
P. David Závěšický se dotázal na ulici Ve Dvoře. Pokud tam budou probíhat výkopové
práce, zda se kostková dlažba vrátí do původního stavu.
Starosta sdělil, že ano, že je to v rámci oprav, ale budou nutné nové obruby.
Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

6 / 18 Rozpočet MČ Suché Lazce na rok 2022
- Starosta v e-mailu zaslal zastupitelům informace o rozpočtu MČ Suché Lazce na rok
2022. Sdělil, že schválení rozpočtu je důležité pro fungování MČ Suché Lazce
v příštím roce. Sdělil, že v této fázi schvalujeme celkovou částku, která nám je
přidělena pro rok 2022 a v druhé fázi se rozdělí tato částka na objem finančních
prostředků na investice a běžné výdaje. Pro rok 2022 máme vyčleněnou částku celkem
6 374 000 Kč. Částka se vypočítává standardně ze statutu města Opavy a je pro
všechny MČ stejná. Tabulku s částkami všech MČ zaslal starosta všem zastupitelům
v příloze e-mailu. V záležitosti rozdělení částek na běžné a investiční výdaje částku
rozdělil na 3 000 000 Kč investiční a 3 374 000 Kč jako běžné výdaje. V roce 2022
nás čeká mnoho investic a proto i částka 3 000 000 Kč na investice bude nutná
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2022
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0
7 / 18 Poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce (dětské hřiště)
- Starosta sdělil, že již na minulém zastupitelstvu byla řešena otázka poskytnutí dotace
na dětské hřiště při ZŠ a MŠ Suché Lazce, kde se dohodlo, že nejvhodnější by bylo
pořídit pro děti houpačky, podobné těm, které na hřišti byly, ale jejich životnost
skončila.
- Starosta oslovil Technické služby Opava s poptávkou herních prvků na dětské hřiště.
Cenové návrhy zaslal zastupitelům do e-mailu. Tato nabídka je z jeho pohledu
nezajímavá a vhledem k menšímu množství herních prvků, cena vysoká.
- Starosta dále sdělil, že na herní prvky pro dětské hřiště je po schválení zastupitelstvem
možno uvolnit 150 tisíc korun a 50 tisíc korun ZŠ a MŠ získá z rozpočtu SMO.
- P. David Závěšický se dotázal, zda by nebylo možné původní prvky spravit a najmout
si na něj pracovníka, který by prvky spravil.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že původní herní prvky byly u dětí oblíbené, ale
jsou již uhnité patky a oprava není možná. Bylo by vhodné umístit herní prvky pro

-

větší děti (houpačky). Dále se může zkulturnit studna na školním hřišti, např. obložení
dřevěné, aby se zde dalo sedět.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda nemají kontakt na firmy, které dělají herní prvky,
aby je tyto firmy mohl oslovit pro cenovou nabídku na herní prvky na dětské hřiště.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o dotaci ve výši 150 000 korun pro ZŠ a MŠ
Suché Lazce na dětské hřiště.
Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0

8 / 18 Oprava zastávky u RKL
- Starosta obce sdělil, že jak si již zastupitelé všimli, společnost RKL Opava spol. s r.o
nechala zhotovit novou zastávku u svého sídla. Za tuto iniciativu děkujeme, ale teď
bude nutné celou akci dokončit, jelikož prostor před zastávkou je nutné také opravit.
- Starosta sdělil, že na zastupitelstvu je, aby tuto investici schválili, a on následně osloví
dodavatele. Jednalo by se o opravu celého prostoru před zastávkou. Předláždění a
výměna obrub.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení opravy celého prostoru před zastávkou
společnosti RKL Opava spol. s r.o.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0
9 / 18 Oprava polní cesty Suché Lazce – Komárov (kuřín)
- Starosta sdělil, že tento bod vychází z požadavku občana, který dle svých slov
zastupuje občany ze Suchých Lazců a jedná se o opravu cesty směr "kuřín". Na ZMČ
bylo starostou slíbeno, že se pokusí tento problém vyřešit - bod je tedy předkládán k
projednání na ZMČ.
- Starosta informoval, že v nahlížení do katastru nemovitostí zjistil parcelní čísla a
nejpostiženější místo není majetkem města.
- Starosta navrhl k projednání na ZMČ možnost vyvolání jednání se všemi vlastníky
parcel, kde vede cesta a odkoupit tyto parcely popř. směnit. Taktéž navrhl uvolnit na
nejnutnější opravu cesty 20 000 Kč.
- Dále starosta sdělil, že pan D.S. se snaží velkou technikou toto místo udržovat,
prohlubuje příkopy, aby voda měla kam odtékat a nestála na cestě.
- Ing. L.L. sdělil, že přívalové deště, které v letošním roce dotyčnou oblast postihly a
vyplavily sklepy, byly způsobeny tím, že výpusti vodu nepojmou a voda se valí po
cestě na obydlí.
- Starosta sdělil, že je to problém také majitelů polí, kteří je nedostatečně obhospodařují,
vhodné je vytvořit zelené pásy. Prohloubit příkopy, ať má cesta kam odtékat.
- Starosta vyzval k hlasování o souhlasu s jednáním s majiteli pozemku polní cesty
Suché Lazce (kuřín) a jejich směně popř. výkupu a uvolnění 20 000 Kč na nejnutnější
opravu cesty.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0
10 / 18 Žádost o koupi pozemku
- Starosta informoval zastupitele, že pan O. J.a podal žádost o odkup pozemku pod
bývalou večerkou. Žádost i zákres pozemku zaslal zastupitelům e-mailem. Dále sdělil,
že chodník zůstane, jedná se jen o dřevěný přístřešek a pozemek pod ním, který do
chodníku nezasahuje.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o odkupu pozemku
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0

11 / 18 Generální oprava rozhlasu
- Starosta informoval zastupitele, že o generální opravě rozhlasu již několikrát na
zastupitelstvu jednali, rozhodnutí byla, že se půjde cestou opravy stávajícího rozhlasu.
Oslovil firmu Bartek rozhlasy, s.r.o. Firma dle našich požadavků zaslala necenění,
které starosta zaslal zastupitelům e-mailem.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že stejný systém mají obci Kyjovice. Byl se tam podívat a
hovořil s asistentkou starosty, která tento systém využívá a je s ním velmi spokojená.
Zprávy se dají nahrávat předem a je možné je opakovat. Systém může zasílat SMS
zprávy, e-mailové zprávy o hlášení rozhlasu. Systém je napojen na IZS.
- Starosta vyzval zastupitele o vyhlášení výběrového řízení na generální opravu
rozhlasu
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0
12 / 18 Petice za zřízení splaškové kanalizace na ulici Na Štěpnici
- Starosta sdělil, že mu byla doručena petice za zřízení splaškové kanalizace na ulici Na
Štěpnici. Petici zaslal starosta zastupitelům e-mailem. Podepsaný originál byl předán
k rukám starosty a je uložen na obecním úřadě. Starosta sdělil, že nechal zpracovat
posudky na odboru životního prostředí, stavebním odboru a odboru investic SMO.
- Starosta sdělil, že ulice Na Štěpnici byla z projektu splaškové kanalizace vyškrtnuta
z důvodu její finanční náročnosti, abychom dosáhli na dotaci. Jedna domovní přípojka
do splaškové kanalizace byla neceněna na 800 tisíc Kč.
- Pí Darina Vašková sdělila, že by měli zájem o domovní čističky, které by přes
kanalizační stoku skončily ve vodoteči.
- Starosta sdělil, že v této lokalitě není vodoteč. Předpokládá, že odbor životního
prostředí z těchto důvodů domovní čističky nepovolí.
- pí Darina Vašková se dotázala, jaká tedy bude varianta pro ty domy, které na
splaškovou kanalizaci nebudou napojeni? Zda bude fekální vůz, který bude žumpy
vyvážet anebo se uvažuje o jiné variantě.
- Starosta sdělil, že je tady možnost požádat o dotační program na domovní čističky pro
50 obyvatel, které nejdou řešit napojením na splaškové kanalizace. SMO bude tuto
variantu zvažovat.
- P. T. V. se dotázal na kořenové čističky, které by mohl mít vlastník na svém pozemku.
- Starosta sdělil, že nechá zpracovat posudek a zjistí, jak se tyto situace řešily v jiných
obcích.
- Ing. L. L. se dotázal, kdy je možno začít s realizací domovní čističky.
- Starosta sdělil, že by počkal až po dokončení realizace splaškové kanalizace. Zpětně
nebudou domovní čističky propláceny.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
13 / 18 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě JSDH
- Starosta obce sdělil, že počet zasahujících JSDH se zvedl ze 14 na 16 členů a proto je
nutné navýšit také smlouvu o pojištění odpovědnosti a újmu a pojištění úrazu jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná se o navýšení o 838 Kč. Dodatek č. 1 k této
smlouvě zaslal starosta zastupitelům e-mailem.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o Dodatku č1 k pojistné smlouvě JSDH
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8 proti 0, zdržel se 1

14/ 18 Smlouva s OSA (Posvícení)

-

-

Starosta informoval zastupitele, že jej kontaktoval zástupce OSA a informoval jej, že
je nutné zaplatit poplatek za reprodukovanou hudbu za sucholazecké posvícení. Sdělil,
že jako organizátor má tuto povinnost platit obec. Částka se vypočítá z průměru podle
toho kolik lidí je na akci přítomno a za jak dlouhou dobu. Poplatek přišel na částku 7
240 Kč.
Starosta vyzval zastupitele ke schválení smlouvy s OSA
Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0

15/ 18 Záměr generální opravy kapličky sv. Jana
- Starosta sdělil, že kaplička sv. Jana je v prostoru našeho katastru a i naší historie
výjimečným místem a po dlouhých letech si zaslouží opravu a to generální jak zevnitř,
tak i z venku.
- Starosta navrhl, abychom vyhlásili sbírku mezi občany na opravu sochy a dvou sloupů
a dále, abychom z rozpočtu hradili opravu interiéru a vnější schránky kapličky.
Kaplička byla již kontrolována panem D. H. z památkové ústavu, který konstatoval, že
je to celkem zajímavá stavba, která zřejmě při rekonstrukci i odkryje své původní
malby. Následně, když by se nám povedlo celou kapličku opravit do původního stavu,
doporučoval by se pokusit o prohlášení za kulturní památku.
- p. David Závěšický sdělil, že socha sv. Jana je dřevěná a již se do ní dostal červotoč.
Restaurátoři mají na opravy takových památek techniky, nelze to dělat svépomocí na
koleně. Je nutné tyto památky uchovat i pro další generace.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o záměru generální opravy kapličky sv. Jana
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 0
16/ 18 Oprava válečného hrobu (Strážnice)
- Starosta obce informoval, že panu Davidovi Závěšickému se podařilo zjistit totožnost
dvou padlých rudoarmějců, kteří mají svůj válečný hrob na Strážnici. V této
souvislosti navrhl pan David Závěšický i novou úpravu pomníku.
- P. David Závěšický sdělil, že to byli zajatí rudoarmějci, kteří byli zastřeleni a uloženi
do válečného hrobu. Po dlouhé době byla zjištěna jejich totožnost, pomník začal být
více navštěvován turisty a je tedy vhodné i toto místo zkulturnit.
- P. David Závěšický sdělil, že se informoval, jak se tyto pomníky upravují na jiných
místech a podle toho byl zvolen černý pomník s černým podstavcem.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že si není jistá, že se černý lesklý kámen hodí do
lesa.
- Starosta sdělil, že pomník není přímo v lese, je na okraji lesa na rozcestí směrem na
Podvihov a k domům na Strážnici.
- Pí Vladimíra Lencová sdělila, že by bylo vhodné umístit poblíž pomníku lavičku, aby
si lidé u tohoto místa mohli také sednout.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o opravě válečného hrobu na Strážnici.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8 proti 0, zdržel se 1
17/ 18 Rekonstrukce ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
- Starosta informoval, že se připravuje investiční akce rekonstrukce ZŠ a MŠ Suché
Lazce.
- Starosta zaslal zastupitelům variantní řešení přístavby, která je součástí rekonstrukce
ZŠ a MŠ Suché Lazce. Součástí rekonstrukce ZŠ a MŠ bude oprava nové střechy a
nová fasáda.
- Ing. arch. P. M. představil zastupitelům všechny varianty řešení přístavby.
- Zastupitelé zvažovali varianty mezi rovnou střechou a sedlovou střechou.

-

Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že se jí zamlouvá více varianta s rovnou střechou.
Bylo by tam více světla a místa. Je to také jednoduchá varianta konstrukčního řešení.
Pí Vladimíra Lencová sdělila, že je také pro rovnou střechu a přivítala by, kdyby škola
byla barevnější, pokud se bude dělat nová fasáda.
Ing. Václav Skuplík sdělil, že se přiklání ke klasice se sedlovou střechou.
Pí Darina Vašková sdělila, že se také přiklání k rovné střeše, zdá se jí, že šikminy
budou náročnější na údržbu.
Ing. Petr Žůrek sdělil, že je také pro klasiku se sedlovou střechou, aby to co nejméně
vyčnívalo, raději přiznat přístavbu a udělat to co nejméně nápadné.
P. Josef Doboš sdělil, že se mu líbí třetí varianta se sedlovou střechou.
P. David Závěšický sdělil, že je pro třetí variantu se sedlovou střechou a byl by rád,
kdyby při úpravě fasády se dbalo na původní historický vzhled budovy.
P. David Vavrečka je také pro variantu se sedlovou střechou.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o řešení přístavby.
Pro variantu s rovnou střechou 3 zastupitelé, pro variantu se sedlovou střechou 6
zastupitelů.

18/ 18 Různé
- P. David Závěšický se dotázal na splaškovou kanalizaci, kdo ji bude mít v pronájmu a
jestli není vhodnější, že bychom si mohli tuto oblast organizovat sami.
- Starosta sdělil, že bude dána do pronájmu SMVaK na základě koncese a vzhledem
k tomu jaká je u toho složitá agenda, nepouštěl by se do toho. Vzhledem k tomu, že i
MČ Vávrovice od tohoto upustila.
- Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, proč je zastupitelstvo ve čtvrtek, když bylo
zvykem v úterý a všichni zastupitelé se na tomto dni shodli.
- Starosta přislíbil, že bude ZMČ opět svolávat na úterý.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že v obci proběhla hasičská soutěž O putovní pohár primátora
města Opavy, kterého se zúčastnil i pan primátor a významní hasičští činovníci. Akce
se velice vydařila a při této příležitosti byl JSDH předán oficiálně nový automobil.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že je SDH Suché Lazce má v planu uskutečnit Kaprobraní 2021,
záleží na covidové situaci. Dále sdělil, že u hasičské zbrojnice 6. 11. 2021 proběhne
sběr elektroodpadu.

Závěr
Josef Doboš

Ing. Petr Žůrek

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 21. 10. 2021 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/18

ZMČ 21

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/18

ZMČ 21

Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/18

ZMČ 21

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 21. 10. 2021
a ověřovatelé
a) Ing. Petra Žůrka
b) pana Josefa Doboše
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/18

ZMČ 21

Kontrola usnesení ze dne 29. 6. 2021
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 29. 6. 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/18

ZMČ 21

Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o realizace splaškové kanalizace
- Informace o výkopu na křižovatce Přerovecká, U Kašny,
Sedlická a Ke Strážnici
- Informace o jednání se správou silnic MSK
- Informace o úklidu komunikací
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/18

ZMČ 21

Rozpočet pro MČ Suché Lazce na rok 2022
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Rozpočet MČ na rok 2022 ve výši 6 374 000 Kč (3 000 000 Kč
investiční a 3 374 000 Kč jako běžné výdaje)
Výsledek hlasování:
Pro:9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0
Usnesení: PŘIJATO

7/18

ZMČ 21

Poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce (dětské hřiště)
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Poskytnutí dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce ve výši 150 000 Kč
(dětské hřiště)
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

8/18

ZMČ 21

Oprava zastávky u RKL
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Opravu zastávky u RKL
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

9/18

ZMČ 21

Oprava polní cesty Suché Lazce – Komárov (kuřínu)
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Souhlas s jednáním s majiteli pozemku polní cesty Suché Lazce
(kuřín) o jejich směně popř. výkupu a uvolnění 20 000 Kč na
nejnutnější opravy
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

10/18 ZMČ 21

Žádost o koupi pozemku
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Prodej pozemku panu Oldřichu Jedličkovi
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

11/18 ZMČ 21

Generální oprava rozhlasu
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Vyhlášení výběrového řízení na generální opravu rozhlasu
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

12/18 ZMČ 21

Usnesení: PŘIJATO
Petice za zřízení splaškoví kanalizace na ulici Na Štěpnici
Zastupitelstvo městské části
Bere na vědomí:
Petici za zřízení splaškové kanalizace na ulici Na Štěpnici
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

13/18 ZMČ 21

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě JSDH
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě JSDH
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

14/18 ZMČ 21

Smlouva s OSA (Posvícení)
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Smlouva s OSA (Posvícení)
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

15/18 ZMČ 21

Záměr generální opravy kapličky sv. Jana
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Záměr generální opravy kapličky sv. Jana
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

16/18 ZMČ 21

Oprava válečného hrobu (Strážnice)
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Opravu válečného hrobu (Strážnice)
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1
Usnesení: PŘIJATO

17/18 ZMČ 21

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Řešení přístavby ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce se sedlovou
střechou
Výsledek hlasování:
Pro:6, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

18/18 ZMČ 21

Různé
Zastupitelstvo městské části
Bere na vědomí:
Informace o splaškové kanalizaci
Informaci o konání ZMČ v úterý
Informaci o konání hasičské soutěže a oficiálním předání automobilu
pro JSDH
Informace o kaprobraní 2021
Výsledek hlasování:
Pro9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

Mgr. Petr Orieščík
Starosta MČ Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík
místostarosta MČ Suché Lazce

