Zápis ze 19. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
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Přítomni dle prezenční listiny: 9
1 / 19 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 19. 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 pí Vladimíra Lencová
(řádně omluvena), Ing. Václav Skuplík (řádně omluven) a 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.
- Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2 / 19 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

3 /19 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni p. David Vavrečka a p. David Závěšický
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
4 / 19 Kontrola usnesení ze dne 21. 10. 2021
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 21. 10. 2021. Usnesení
je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5 / 19 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že stavební práce na splaškové kanalizaci probíhají dle
harmonogramu. Kolaudace splaškové kanalizace se chystá na září 2022. Sdělil, že
vesnice je rozkopaná a v horším stavu, ale musí se to vydržet do kolaudace v září
2022, připojení na centrální ČOV a Suché Lazce budou mít čističku odpadních vod.
- Dále starosta sdělil, že obec zajistila projektanta pana Horáka, k dnešnímu dni je
přihlášených cca 40 lidí tedy 40 přípojek. Kontakty na tyto občany byly předány panu
projektantovi, a pokud má ještě někdo zájem, může se přihlásit na obecním úřadě,
asistence starosty paní Zuzaně Kubicové. Cena za projekt se navýšila na 3 100Kč.
- Starosta sdělil, že v rámci přípojek by sdělil ještě jednu věc, a to, aby si občané
prověřovali firmy, které je osloví, ne vždy nejlevnější nabídka je nejvýhodnější. I
přípojky musí mít své náležitosti, spády atd. Přípojky musí být kopány podle
zhotoveného projektu. Bez projektu a územního rozhodnutí nemůže SMVaK danou
přípojku ke splaškové kanalizaci zkolaudovat. Veškeré informace k přípojkám jsou
uvedeny v Sucholazeckém zpravodaji a na webu ww.suchelazce.cz
- Starosta obce sdělil informace k rozpočtu na kanalizaci, který činil 353 mil. korun, 4
mil. korun byla rezerva a ta je skoro vyčerpána. Rezerva se využila např. na přípojky
lidí, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci. Do původní projektové
dokumentace se sahat nesmí. Některé domy nejsou připojeny a nemůžou být připojeny
a to z ekonomických důvodů. U těchto domů se na dubnovém zastupitelstvu bude
projednávat postup, který zastupitelstvo zaujme. Varianta je zřejmě jediná a to jsou
domovní čističky. Starosta navrhne zastupitelům ke schválení dotace na domovní
čističky pro občany, kteří se nebudou moci napojit na splaškovou kanalizaci.
- Starosta sdělil, že se řešila situace, která není zakreslena v projektové dokumentaci.
Jedná se o domy pana I. a pana V. Za pomocí projektanta pana Hackenbergra docílil
kompromisu. A navrhli řešení jak připojit tyto dva domy ke splaškové kanalizaci.
Bohužel stoka vyšla v přepočtu na 1 mil. korun. To bohužel nejde a starosta bude
navrhovat řešení jak připojit tyto domy k ČOV.
- Dále starosta sdělil, že veškeré energie se v rámci města i pro městské části zvedly o
2,5 násobek více.
- Starosta sdělil, že jediné finance na víc, které se podaří získat ze SMO je na
financování opravy ZŠ a MŠ Suché Lazce. Byli bychom rádi, pokud by se škola
opravila dle projektu kompletně. Rozpočet je na 12 mil. korun na opravu školy. Pokud
bude cena vyšší, musí se v projektu škrtat. Podstatné je opravit střechu, rozvody,
kanalizaci a přístavbu.
- Mgr. Martina Škrobánková, se dotázala, jak bude časově rozvrhnuta realizace
rekonstrukce školy. Jak dlouho to bude trvat, kam se budou dávat věci.

-

Starosta sdělil, že počkáme do konce února, kdy se bude vědět, jaký bude rozpočet na
rekonstrukci školy, co vše se bude muset v realizace projektu seškrtat a poté se bude
moci udělat harmonogram na realizaci projektu.
Mgr. Martina Škrobánková se dotázala na znečištění ulice na Přerovecké u ZD. Zda je
povinnost firmy cestu uklízet. Cesty jsou špinavé, chodníky i vjezdy.
Starosta sdělil, že ano a firmu bude urgovat a usilovat o zlepšení situace.
Ing. Petr Paláček se dotázal, zda je možné trochu srovnat boční cesty.
Starosta sdělil, že firma má každý pátek cesty dosypávat.
Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda firma, která dělá kanalizaci má za
povinnost vracet chodníky a cesty do původního stavu? U jejich domu totiž panely
byly odstraněny a zatím je nikdo nevrátili na původní místo.
Starosta sdělil, že ano je to jejich povinnost a dále sdělil, že povrch neustále pracuje a
sedá a je lepší chvíli vydržet, až to sedne a poté se vše vrátí do původního stavu.
P. T. K. se dotázal co v případě, že se stane škoda na automobilu, pokud vjede do díry
na nezpevněném povrchu cesty.
Starosta sdělil, že je nutné tuto událost jemu ihned nahlásit a nafotit. Nesmí se to
odkládat.
Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

6 / 19
Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2022
- Starosta obeznámil zastupitele s rozpočtem pro MČ Suché Lazce na rok 2022.
- Starosta sdělil zastupitelům, že rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2022 je ve výši 6
374 000 Kč. Položky jsou rozloženy dle návrhu a dle potřeby a v průběhu roku se
mění rozpočtovými opatřeními. Z rozpočtu z minulého roku bylo ušetřeno cca 6,3 mil.
Kč. Reálně budeme hospodařit letos s částkou kolem 12, 5 mil Kč.
- Dále starosta sdělil, že se šetřilo, aby mohla být zrealizována budova na obecním
hřišti. Náklady na tuto realizaci se neustále zvyšují, a proto se s arch. Ing. Petrem
Mlýnkem dohodli, že se rekonstrukce udělá na dvě etapy.
- Dále starosta sdělil, že letos proběhne rekonstrukce rozhlasu, kapličky a odvodnění
cesty kolem hřbitova.
- Osoby pověřené měnit rozpis rozpočtu v roce 2022 byli určeni starosta MČ Mgr. Petr
Orieščík a místostarosta Ing. Václav Skuplík.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení rozpisu rozpočtu na rok 2022.
-

Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

7 / 19 Schválení dotací pro složky pro rok 2022
TJ Suché Lazce
- P. Lukáš Dener seznámili zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o dotaci ve výši
160 000 Kč. Sdělil, že v posledních dvou letech o dotaci MČ Suché Lazce nežádali.
Hlavní investicí je skládací stan, který by se používal na domácí zápasy, letní kina,
posvícení a další akce. S tím, že stan by si mohl půjčovat i ostatní složky. Dále bude
sloužit dotace na elektrickou energii, autobus pro hráče a diváky na venkovní zápasy,
pronájem tělocvičny, zimní a letní soustředění mládeže a mužů, sportovní vybavení a
podlaha pod workoutové hřiště.
- Starosta sdělil, že podlaha pod workoutové hřiště vyjde minimálně na 50 tisíc korun a
tuto položku by z žádosti o dotaci vyjmul.

-

Ing. Petr Paláček se dotázal, zda TJ Suché Lazce bude pořádat dětský den pro děti,
neboť v žádosti o dotaci není zahrnut.
P. Lukáš Dener sdělil, že ano, obdobně jako loni. Zajistí program a balíčky pro děti.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 150 000 Kč pro TJ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

MS Hošťata
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí MS Hošťata o dotaci ve výši 35 000 Kč.
V loňském roce sdružení čerpalo dotaci ve výši 30 000 Kč.
- P. J. V. sdělil, že dotace pro MŠ Hostata je na zakoupení živé zvěře a to zajíce polního
v počtu cca 10 ks. Částka na zakoupení je 22 500 Kč. Dále na zakoupení sporáku na
tuhá paliva, kterými budou nahrazena stará již značně poškozená kamna na
myslivecké chatě v částce cca 12 500 Kč.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 35 000 Kč pro MS Hošťata.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
AVZO TSČ ČR SKÁLA
- Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci AVZO ve výši 49 500 Kč.
V loňském roce čerpali dotaci ve výši 34 500 Kč.
- P. David Vavrečka sdělil, že dotace bude využita na pohár osvobození, Dětský den,
Střelecký den, opět bude obnoven turnaj v nohejbale, údržba a oprava vzduchovek.
Hlavní akce v letošním roce bude oslava 55 let od založení AVZA resp. Svazarmu.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 49 500 Kč pro AVZO TSČ ČR
SKÁLA.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Střelecký klub polní kuše
- Starosta obce prezentoval zastupitelům žádost o dotaci Střeleckého klubu polní kuše
ve výši 30 000 Kč. V loňském roce čerpali dotaci ve výši 30 000 Kč
- Starosta sdělil, že dotace je na uspořádání venkovního závodu, pořádání halového
závodu, účast na závodech a sportovní soupravy. Dále sdělil, že klub výsledky má a
obec by jej měla podpořit.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro Střelecký klub
polní kuše.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
SDH Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 50 000 Kč, v loňském
roce čerpali dotaci ve výši 70 000 Kč.
- P. David Vavrečka informoval, že dotace bude využita na práci s dětmi, soutěže a na
údržbu hasičské zbrojnice.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 50 000 Kč pro SDH Suché
Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Klub důchodců
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 30 000 Kč,
v loňském roce čerpali dotaci ve výši 30 000 Kč.
- Starosta dále informoval, že částka dotace zůstává v rozpočtu obce a proplácí se oproti
daňovým dokladům a fakturám.

-

P. S. K. sdělil, že letos Klub důchodců chystá výlet do Kopřivnice a Štramberku.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro Klub důchodců.
Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

8 / 19 Schválení využití dotace roku 2021 pro ZŠ a MŠ v roce 2022
- Starosta obce informoval, že v loňském roce se využila pouze část dotace a proto se
musí schválit převedení dotace na rok 2022.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že houpačky jsou objednány, musí se dodělat
dopadové plochy a přiopravit patky na upevnění dřevěné konstrukce houpaček.
Realizace se předpokládá na jaro 2022.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení převodu dotace pro ZŠ a MŠ Suché Lazce na
rok 2022.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9 / 19 Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pro praktického lékaře
-

-

Starosta informoval zastupitele o žádosti MUDr. Víta Kašpárka o snížení nájemní
smlouvy na 100 Kč s tím, že náklady za služby a energie bude platit v plné výši jako
doposud.
Starosta sdělil, že MUDr. Kašpárek požádal o snížení nájmu. Nejprve žádal o snížení
na nulu popř. na symbolickou jednu korunu, ovšem jeho účetní to nakonec upravila a
pan doktor žádá čtvrtletní nájem ve výši 100 Kč. Služby a energie bude platit, tak jak
je domluveno i s navýšením, které je tento rok více jak dvojnásobné
Starosta vyzval zastupitele ke schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pro
praktického lékaře

Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 1
10 / 19
Schválení dodavatele na projektovou dokumentaci pro realizaci nového
zázemí pro obecní sportoviště
- Starosta zastupitelům zaslal v e-mailu nabídky na projektovou dokumentaci pro
realizaci nového zázemí obecního sportoviště. Vybrána byla nabídka pod Ing. Arch.
Petra Mlýnka za 192 390Kč s DPH, která byla nejvýhodnější.
- Dále starosta sdělil, že ceny se neustále zvyšují a realizace nového zázemí se bude
muset dělat na dvě etapy. První etapa - mokrá část a v druhé etapě - suchá část. Proto
došlo k předělání projektové dokumentace. Pokud by se podařilo vysoutěžit cenu za
realizaci projektu nižší, udělá se kompletně celá, ale předpoklad je takový, že to
nebude možné vzhledem k nárůstu cen a inflace, který se do realizace stavby
promítne.
- Starosta sdělil, že realizace stavby se předpokládá na červenec 2022. Je nutné oslovit
firmy, abychom věděli přesnou kalkulaci cen a mohli se do realizace pustit.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení dodavatele na projektovou
dokumentaci pro realizaci nového zázemí pro obecní sportoviště.
Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 1

11 / 19 Oprava kapličky sv. Jana

-

-

Starosta informoval zastupitele mailem, že by byl rád, abychom v tomto roce
realizovali opravu kapličky a sochu sv. Jana. Záměr jsme schvalovali na minulém
zastupitelstvu. Od prvopočátku spolupracujeme na této věci s Mgr. Daliborem
Halátkem a starosta předložil zastupitelům jeho hrubý odhad nákladů. S tím, že je to
pouze hrubý odhad a některé položky jako např. rozebrání střechy kapličky, si bude
moci dělat svépomocí v rámci brigády.
Dále starosta požádal pana Davida Závěšického o spolupráci s Mgr. Daliborem
Halátkem na realizaci opravy kapličky.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení opravy kapličky sv. Jana
Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

12 / 19 Různé
- Ing. Petr Paláček chce apelovat na srovnání bočních cest po výkopech.
- Starosta přislíbil nápravu.
- Ing. Petr Paláček se dotázal na neohrnutí ulice Na Návrší v zimním období.
- Starosta sdělil, že to byla chyba pracovníka, který zimní údržbu prováděl a již se
nebude opakovat. Dále apelovat na občany pokud se tak stane, mají ho neprodleně
informovat.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda jsou na ulicích umístěny značky - Dej předost v jízdě.
- Starosta sdělil, že je na křižovatce ulice Na Pískovně a Ve Dvoře. Pokud značka není,
platí přednost zprava.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, jak se nadále postupuje s opravou cesty ke „Kuřinu“.
- Starosta sdělil, že s panem D. S. bylo dohodnuto odstranění a uklizení nečistot.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda jsou v dohledné době v plánu realizace cyklostezek
v Suchých Lazcích.
- Starosta odpověděl, že nikoliv. Cesta mezi Suchými Lazcemi a Novými Sedlicemi
nelze realizovat z důvodů projíždění těžké zemědělské techniky.
- P. David Závěšický se dotázal na projednávání změny územního plánu, ve kterém je
zahrnuta kompostárna, která se má realizovat u drůbežárny za Suchými Lazcemi. Dále
se dotázal, zda obec bude podávat námitku k jižnímu obchvatu Opavy.
- Starosta obce sdělil, že kompostárna u drůbežárny nebyla schválena z důvodu jeho
vlivu na životní prostředí a bude se budovat za Kateřinkami směrem k polským
hranicím.
- Dále starosta sdělil, že jižní obchvat je schválený a je definitivní v rámci územního
plánu.
- P. P. K. se dotázal na splaškovou kanalizaci.
- Starosta obce sdělil, že na připojení na splaškovou kanalizaci musí být vytvořen
projekt, ten podán na odboru výstavby SMO, kde bude vydáno územní rozhodnutí.
Pak je teprve možné kopat přípojku ke kanalizaci.
- P. T. V.se dotázal na akustiku v Kulturním zařízení obce, jednalo se o tom, že by se
dodaly záclony, aby se zvuk v kulturním zařízení tolik nerozléhal.
- Starosta přislíbil nápravu a dodělání textilií do Kulturního zařízení obce.
- Pí Darina Vašková se dotázala, zda by bylo možné na záchody v Kulturním zařízení
obce nainstalovat zásobníky na papírové ručníky.
- Starosta obce přislíbil, že tak učiní.
- P. T. K. se dotázal, zda je limit do kterého se musí jednotlivé domy připojit na
splaškovou kanalizaci.
- Starosta sdělil, že přípojky budou připravené, až k pozemku, ale nikoho nebude nutit
k připojení na splaškovou kanalizaci obce.

-

-

-

P. O. V. se dotázal, zda při kolaudaci splaškové kanalizace bude ČOV hotová.
Starosta obce sdělil, že ano. Vše bude připravené a první rok bude zkušební provoz.
P. O. V. se dotázal na rekonstrukci místního rozhlasu.
Starosta obce sdělil, že v na dubnovém zastupitelstvu bude předkládat projekt ke
schválení na opravu místního rozhlasu.
P. J. V., se dotázal, proč splaškovou kanalizaci předáváme SMVak a neprovozujeme ji
společně s Komárovem.
Starosta přislíbil, že zajistí potřebnou dokumentaci a analýzu provozu čističky pro
obec. Osloví starostu MČ Vávrovice, který s tím má zkušenosti a starostu obce Pustá
Polom. Jaké jsou výhody a nevýhody a tuto analýzu uvede také ve zpravodaji pro
občany obce.
Starosta obce navrhl změnu cen energií v Kulturním zařízení obce.
V loňském roce za plyn v KZ byl celkově cca 3000 Kč a el. energie cca 10 000 Kč,
letos musíme počítat s dvojnásobkem.
Nájem zůstane na stejné úrovni, ale plyn a elektřinu musíme zvednout o faktickou
částku než rok předešlý.
Starosta navrhl vodné nechat na stejné úrovni a plyn a elektřinu zdvojnásobit.
Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda jsme schopni přizpůsobit cenu energií,
která je současně na trhu.
Starosta přislíbil, že to vypočítá přesně kolik je navýšení za plyn a elektřinu a o ten
násobek se navýší cena za plyn a elektrickou energii v Kulturním zařízení obce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení zvýšení částky za plyn a energie
v Kulturním zařízení o skutečný stav, nájem zůstává stejný.
Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Starosta obce seznámili zastupitele s písemnou žádostí pana T. K., P. K. a pana R., kde
žádají o opravu cesty ke svým pozemkům a připojení na splaškovou kanalizaci.
Starosta obce sdělil, že došlo ke schůzce s majiteli těchto domů a s projektantem, kde
byl předběžně dohodnuto řešení. Bohužel stoka je finančně náročná a takto ji
nemůžeme realizovat.
Starosta obce sdělil, že je možné umístění přečerpávací stanice a napojení do
splaškové kanalizace na ulici Na Pískovně.
Ohledně cesty starosta obce sdělil, že se jedná o účelovou cestu, ale přislíbil, že nechá
cestu nacenit a zjistí, jak se postupovalo při realizaci cesty v ulici Návrší.
P. T. K. sdělil, že se jedná o obecní cestu, a on by si musel platit sám výkop ke
kanalizaci, zatímco ostatní občané s tím to problém nebudou mít. Sdělil, že je velice
nepravděpodobné, že by to někdo ze svých vlastních prostředků platil sám. Dotázal se,
jaká je přibližná cena výkopu 50 m na připojení ke splaškové kanalizaci.
Starosta obce sdělil, že ceny se různí od toho, pokud jsou práce na přípojce dělány
svépomocí anebo nastoupí firmy. Dále podotkl, že více domácností v obci bude kopat
od domu k přípojce.
P. P. K. se dotázal, proč je to účelová cesta.
Starosta obce sdělil, že účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke
spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi. Pokud je tvořena
pouze vyjetými kolejemi, není povinnosti obce na těchto účelových cestách provádět
údržbu.

-

P. J. V. navrhl, že aby obec ušetřila, mohla by stoku směrem dolů přes pozemek pana
V. a V. kopat na vlastní náklady a neoslovovat firmu. Cena by tedy nebyla přes milion
korun, ale poloviční.

Závěr
David Vavrečka

David Závěšický

+

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 08. 02. 2022 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/19

ZMČ 22

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/19

ZMČ 22

Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/19

ZMČ 22

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 08. 02. 2022
a ověřovatelé
a) P. Davida Vavrečku
b) P. Davida Závěšického
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/19

ZMČ 22

Kontrola usnesení ze dne 21. 10. 2021
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 21. 10. 2021
Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/19

ZMČ 22

Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o realizaci splaškové kanalizace
- Informace o zajištění projektanta na přípojky pro občany
- Informace o přípojkách, projektu a územním rozhodnutí
- Informace k rozpočtu ke splaškové kanalizaci
- Informace o nezakreslených přípojkách
- Informace o energiích
- Informace o rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Informace o úklidu cesty
- Informace o škodách

Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
6/19

ZMČ 22

Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2022
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Rozpočet MČ na rok 2022
2. určuje
starostu Mgr. Petra Orieščíka a místostarostu Ing. Václava Skuplíka
osobami pověřenými vykonávat rozpočtová opatření.
Výsledek hlasování:
Pro:8 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0
Usnesení: PŘIJATO

7/19

ZMČ 22

Schválení dotací pro složky na rok 2022
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Dotace pro obecní složky na rok 2022 v této výši:
TJ Suché Lazce
150 000 Kč.
Myslivecký spolek Hoštata
35 000 Kč.
AVZO TSC CR Skála, z.s.
49 500 Kč
Střelecký klub polní kuše
30 000 Kč.
SDH
50 000 Kč.
Klub důchodců
30 000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

.

8/19

ZMČ 22

Schválení využití dotace z roku 2021 pro ZŠ a MŠ v roce 2022
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Převod dotace pro ZŠ a MŠ na rok 2022
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 22

Schválení dodatku č. 1. k nájemní smlouvě pro praktického lékaře
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Dodatek č. 1. nájemní smlouvě pro praktického lékaře
Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1
Usnesení: PŘIJATO

10/19 ZMČ 22
Schválení dodavatele na projektovou dokumentaci pro realizaci
nového zázemí pro obecní sportoviště

11/19 ZMČ 22

13/19 ZMČ 22

Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Dodavatele na projektovou dokumentaci pro realizaci nového
zázemí pro obecní hřiště
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
Oprava kapličky sv. Jana
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Opravu kapličky sv. Jana
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJAT
Různé
Zastupitelstvo městské části
Bere na vědomí:
Informace o zimní údržbě bočních cest
Informaci o značkách „Dej přednost v jízdě“
Informaci o opravě cesty ke “Kuřinu“
Informace o projednávání změny územního plánu
Informace o splaškové kanalizaci
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Zvýšení částky za energie n Kulturním zařízení obce
Výsledek hlasování:
Pro 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

Mgr. Petr Orieščík
Starosta MČ Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík
místostarosta MČ Suché Lazce

