Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 31. 05. 2022 v 18:15 hod.
1 / 21 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 21 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 21 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 21 Kontrola usnesení ze dne 10. 05. 2022
5 / 21 Zpráva starosty o chodu obce
6 / 21 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026
7 / 21 Oprava sochy sv. Jana
8 / 21 Oprava vedlejších obecních ulic v Suchých Lazcích
9 / 21 Generální oprava rozhlasu v Suchých Lazcích
10 /21 Různé
Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 8
1 / 21 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 21. 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 nejsou přítomni - pí Darina Vašková
(řádně omluvena), Mgr. Martina Škrobánková (řádně omluvena), a p. David Vavrečka
(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 / 21 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 /21 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová

-

Ověřovateli byli zvoleni p. David Závěšický a Ing. Petr Žůrek
Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 21 Kontrola usnesení ze dne 10. 05. 2022
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 10. 05. 2022. Usnesení
je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5 / 21 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že stavební práce na splaškové kanalizaci probíhají dle
harmonogramu.
- Starosta informoval, že výkopové práce se nyní dělají v horní části obce na ulici
Přerovecká.
- Dále starosta informoval, že došlo ke zdržení při stavbě ČOV a vypadá to, že
kolaudace bude nepatrně posunuta.
- Starosta sdělil, že již probíhá projektová dokumentace na zakreslení chodníků a obrub,
aby mohla být v následujícím roce opravena také ulice Přerovecká.
- Dále starosta sdělil, že bude chtít ještě toto volební období prosadit na městě opravu
chodníků podél ulice Přerovecká, MČ by se finančně podílela z 1/3 a SMO ze 2/3.
Sami to nejsme schopni finančně pokrýt z rozpočtu MČ Suché Lazce. Předpokládaný
rozpočet na chodníky a obruby je cca 18 - 20 milionů korun.
- Starosta informoval o rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce. Bylo vydáno stavební
povolení, probíhá výběrové řízení do 13. 6. 2022, poté se musí dodržet zákonné lhůty
a v polovině července se předpokládá s realizací rekonstrukce. Zrušila se plynová
kotelna z důvodu neustálého zvyšování plynu. Počítá se s tepelným čerpadlem. Celá
rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu SMO. Dále starosta informoval, že náhradní
prostory pro děti ze ZŠ a MŠ jsou zajištěny.
- Starosta sdělil, že se rozběhly akce v rámci letošního kulturního léta. Proběhl
Gulášfest, Klub rodičů uspořádal na dětském hřišti při ZŠ a MŠ dětský karneval a TJ
Suché Lazce bude pořádat pro děti dětský den na obecním hřišti.
- Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda se bude dělat monitoring stávající dešťové
kanalizace.
- Starosta sdělil, že monitoring kanalizace se dělat bude.
- Pí Vladimíra Lencová se dotázala na skladovací prostory pro ZŠ A MŠ Suché Lazce,
zda bude možné uskladnit v prostorách u pana Steyera také knihy, učebnice atd.
- Starosta odpověděl, že prostor je stodola, a je určen na větší věci, jako jsou skříně,
lavice, židle atd. Knihy a učebnice popř. jiný papírový materiál se může uschovat na
OÚ.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
-

-

6 / 21 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026
Starosta sdělil, že zastupitelstvo by mělo stanovit počet zastupitelů na následující
období. Sdělil, že to není úplná povinnost, jelikož v případě, že zastupitelstvo
nerozhodne o tomto počtu na jednání zastupitelstva má se za to, že platí předešlý počet
zastupitelů. V případě naší městské části je to 11 zastupitelů.
Starosta vyzval zastupitele k navržení jiného počtu zastupitelů.
P. Lukáš Dener navrhl, že počet zastupitelů by se měl snížit na 9 zastupitelů.
Starosta vyzval k hlasování o snížení počtu zastupitelů na 9.
Výsledek hlasování:
Pro: 2, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6

-

Starosta vyzval zastupitele k hlasování o počtu zastupitelů na 11.
Výsledek hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2

-

Zastupitelé souhlasí: Pro 6, proti 0, zdržel se 2

7 / 21
Oprava sochy sv. Jana
- Starosta sdělil, že kompletní opravu sochy sv. Jana zaslal zastupitelům mailem.
Nabídka se týká opravy sochy a dvou sloupů. Žádost o cenovou nabídku byla zaslána
panu Janu Jandovi, Jakubovi Gajdovi a panu Tomáši Oršovému. Osloveni byli ještě
paní Yvon Raiskubová, ale paní Raiskubová se soutěže nechtěla zúčastnit z důvodu
velké náročnosti zakázky. Všechny osoby byly osloveny na základě doporučení pana
Dalibora Halátka. Jediný, kdo zaslal nabídku na opravu sochy, byl pan Tomáš Oršový.
- Dále starosta oslovil pana Davida Závěšického, aby na celou akci dohlížel.
- P. David Závěšický sdělil, jak pokračují práce na kapličce sv. Jana. Byl osloven
restaurátor na střešní krytinu z valašského šindele. Bohužel je velice vytížen. S panem
Halátkem se dohodli na břidlicové střeše, která by korespondovala s místním kostelem
a má také více výhod než valašský šindel. Osloví pana Konečného, který s touto
břidlicovou krytinou umí zacházet.
- Dále sdělil, že pokud bude vše podle plánu, měla by kaplička být opravena na přelomu
července, srpna.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení opravy sochy sv. Jana panem Oršovým.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8 / 21 Oprava vedlejších bočních ulic v Suchých Lazcích
- Starosta obce sdělil, že po výkopech kanalizace jsou naše boční uličky
v katastrofálním stavu a je rád, že se podařilo zajistit finanční prostředky na jejich
kompletní opravu. K opravě byly osloveny firmy STRABAG, SILNICE MORAVA
a SILNICE.CZ. Vítěznou nabídku zaslal starosta zastupitelům v mailu. Celou zakázku
také zaslal zastupitelům v mailu. Je to už větší zakázka, a proto byla zpracována
veřejnými zakázkami SMO, ať nedojde k chybě. Týká se to ulic Sedlická, Střední,
Májová, Jičínská a Na Pískovně, které budou opraveny po celé délce a šířce. Ulice Ke
Strážnici a U Vodojemu budou opraveny ve výkopu. Ulice Ve Dvoře bude v příštím
roce opravena Technickými službami Opava. Část opravy bočních uliček tedy výkop
plus 25 cm na každé straně jde za zhotovitelskou firmou POHL.
- Ing. Petr Paláček se dotázal na obruby a chodníky kolem bočních cest, zda se také
budou opravovat.
- Starosta sdělil, že momentálně na to peníze v rozpočtu nejsou, ale postupně po
menších částech se budou měnit.
- P. Radim Palzer se dotázal, zda bude obec dělat hutní zkoušky.
- Starosta sdělil, že je dělá zhotovitelská firma. V případě, pokud by došlo k propadnutí
nového asfaltu v rámci výkopu, bude se reklamace uplatňovat u zhotovitelské firmy.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o opravě vedlejších bočních ulic.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
9 / 21 Generální oprava rozhlasu v Suchých Lazcích
- Starosta sdělil, že byly osloveny firmy na opravu rozhlasu v Suchých Lazcích. Do
výběrového řízení došly dvě nabídky, ze kterých byla vybrána firma BÁRTEK

-

-

ROZHLASY, s r.o. s cenou 245 499,80KČ vč. DPH. Nabídku firmy zaslal starosta
zastupitelům mailem.
Dále starosta sdělil, že v rámci generální opravy se bude měnit všechny tlampače,
servrovna, bude zvýšen počet tlampačů a celkově bude systém modernizován,
především pro maximální pohodlí obsluhy. Kdy si nahrávku lze nahrát a pouštět např.
přes mobil anebo nastavovat a spouštět automaticky bez fyzické přítomnosti na úřadě.
Starosta informoval, že než dojde k úplnému zprovoznění rozhlasu, musí se vyzkoušet
a dle připomínek občanů, vylepšit.
Starosta vyzval zastupitele ke schválení generální opravy rozhlasu v Suchých Lazcích
firmou BÁRTEK ROZHLASY, s r. o.
Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

10 / 21 Různé
- Starosta sdělil, že jej oslovil Ing. Petr Žůrek s nabídkou na výměnu předních
hasičských vrat za pilně automatizované. Nabídku zaslal starosta zastupitelům mailem.
Cena se pohybuje cca okolo 100 000 Kč s DPH.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že stávající jsou nevyhovující z důvodu bezpečnosti. Vrata
budou plně automatizovaná, světlíky a budou zabudována do profilu stávajících vrat
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení výměny předních hasičských vrat za plně
automatizovaná.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0
-

Ing. Petr Paláček se dotázal na odprodej obecního traktoru, který se nepoužívá a zda se
na něj bude dělat odhad.
Starosta sdělil, že odhad se nebude dělat, traktor nemá SPZ, schválí se záměr na
prodej, kde bude popsán stav traktoru. Zájemci budou srozuměni, že je bez SPZ a
bude to také ošetřeno ve smlouvě.

-

Pí Vladimíra Lencová poděkovala za Klub rodičů obecním zaměstnancům, za
spolupráci na dětském karnevalu.

-

Zastupitelé berou na vědomí: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

Závěr
P. David Závěšický

Ing. Petr Žůrek

USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 31. 05. 2022 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/21

ZMČ 22

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/21

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

3/21

ZMČ 22

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 31. 05. 2022
a ověřovatelé
a) p. Davida Závěšického
b) Ing. Petra Žůrka
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/21

ZMČ 22

Kontrola usnesení ze dne 10. 05. 2022
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 10. 05 2022
Výsledek hlasování:
Pro: 8 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/21

ZMČ 22

Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o realizaci splaškové kanalizace
- Informace o výkopových pracích
- Informace o zdržení ČOV
- Informace o projektové dokumentaci na zakreslení obrub a chodníků

na ulici Přerovecká
- Informace o rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Informace o akcích kulturního léta
- Informace o monitoringu dešťové kanalizace

- Informace o skladovacích prostorech pro ZŠ a MŠ
- Upozornění o propadlých dlaždicích ulice Sedlická
- Informace o projektantovi k domovním přípojkám
- Informace o monitoringu dešťové kanalizace
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
6/21

ZMČ 22

Stanovení počtu zastupitelů pro volebního období 2022-2026
Zastupitelstvo městské části
1. Hlasuje
9. členů zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro:2 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se6
11. členů zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro:6 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se 2
Usnesení: PŘIJATO

7/21

ZMČ 22

Oprava sochy sv. Jana
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Opravu sochy sv. Jana společností RE-ART.

.

8/21

Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
ZMČ 22

.

9/21

Oprava vedlejších obecních ulic v Suchých Lazcích
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Opravu vedlejších bočních ulic v Suchých Lazcích společností
STRABAG.
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

ZMČ 22

.
10/21 ZMČ 22

Generální oprava rozhlasu v Suchých Lazcích
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Generální opravu rozhlasu v Suchých Lazcích společností BÁRTEK
ROZHLASY
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
Různé

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Výměnu předních hasičských vrat za plně automatizované
.

Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- informace o odhadu prodeje obecního traktoru
- poděkování obecním zaměstnancům za spolupráci
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

