Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 19. 07. 2022 v 18:15 hod.
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7 / 22 Zaměstnanecké benefity
8 / 22 Převedení majetku TJ Suché Lazce na městsku část
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Přítomni dle prezenční listiny: 7
1 / 22 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 22. 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 – P. Lukáš Dener (řádně
omluven), Mgr. Martina Škrobánková (řádně omluvena), p. David Závěšický (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 / 22 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 7, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
3 /22 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: 7, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 22 Kontrola usnesení ze dne 31. 05. 2022
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 31. 05. 2022. Usnesení
je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
5 / 22 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že stavební práce na splaškové kanalizaci probíhají dle
harmonogramu.
- Starosta informoval, že výkopové práce jsou hotové.
- Dále starosta informoval, že došlo ke zdržení při stavbě ČOV a předpokládá se, že
kolaudace bude nepatrně posunuta.
- Starosta sdělil, že termín realizace asfaltování bočních ulic je naplánován na srpen až
září 2022. Ulice Sedlická, Střední, Májová, Na Pískovně a Jičínská se opraví po celé
délce. Ulice Návrší a Ke Strážnici bude opravena pouze ve výkopu a u prasklých částí.
V ulici Ve Dvoře je již prováděno předláždění Technickými službami Opava.
- Starosta informoval, že se opravuje socha sv. Jana. Probíhá intenzivní čištění sochy,
restaurátoři byli velice překvapeni, že socha je vytesána z jednoho kusu dřeva.
- Dále starosta sdělil, že došlo k výměně rozhlasu. Musely se odstranit ještě nějaké
drobnosti, nyní by měl rozhlas v celé obci fungovat. Pokud budou mít občané
připomínky k fungování rozhlasu, ať se obrátí na obecní úřad, abychom mohli zajistit
nápravu. Dále mohou občané, pokud budou chtít, nahlásit na obecní úřad svou
mailovou adresu a hlášení rozhlasu jim bude průběžně zasíláno.
- Starosta sdělil, že smlouva na rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce je podepsaná a 1. 8.
2022 bude předáno stanoviště firmě RENESA z Opavy. Dále starosta přislíbil paní
ředitelce sponzorské dary na případnou školu v přírodě pro žáky, ale ta navrhla je
ponechat na dodatečné proplacení energií v Hostinci U Baly, neboť v podzimních
měsících se bude muset topit i svítit a ceny energií neustále stoupají. Např. za obecní
úřad jsme dopláceli 25 tisíc korun za energie. Dále se starosta dohodl s vedoucí
mateřské školky, že se ve školce vymění dřevěné obložení a na to budeme muset
uvolnit další prostředky.
- Starosta dále poděkoval za přípravu akcí v rámci Kulturního léta. Za organizací akce,
výpomoc z převozu laviček atd. Zároveň všechny pozval na letošní první letní kino,
které se uskuteční v sobotu 23. 7. 22 od 21.00 a bude se hrát film Známí, neznámí.
- Starosta sdělil, že příští týden se uskuteční Pivní festival v Suchých Lazcích, kde
budou opět pivní speciály i klasická piva a navíc oblíbené soutěže pro účastníky
festivalu. Pak už nás čeká jen tradiční Sucholazecké posvícení a vinobraní.
- Ing. Petr Žůrek se dotázal, zda je stanoven harmonogram na postup prací při opravě
ZŠ a MŠ Suché Lazce.
- Starosta sdělil, že ano. Nejdříve se opraví školka, aby se děti mohly vrátit do budovy
a žáci ze školy, se přemístí do kulturního zařízení obce a na konci listopadu by měla
být celá rekonstrukce dokončena.
- Ing. Petr Žůrek se dotázal, jak bude obec postupovat u domů, které nemohou být
napojeny na splaškovou kanalizaci.
- Starosta sdělil, že obec bude preferovat pro tyto objekty domovní čističky, které si
majitelé domů postaví, a obec jim přispěje na domovní čističky dotací. V místech, kde
není možné se připojit na splaškovou kanalizaci ani zřídit domovní čističku, se

-

-

uvažuje nad tím, že se dohodneme s MČ Komárov a tyto septiky se budou vyvážet do
ČOV. Dále se již podařilo vyřešit přípojku k domům pana Věntuse, Kubesy a Reifa,
kde bude další rameno k splaškové kanalizace za 400 tisíc korun. Ulice Na Štěpnici se
v dohledné době připojí ke splaškové kanalizaci, musí se zřídit přečerpávací stanice.
Na Přerovci a na Strážnici jsou jediným řešením domovní čističky.
P. David Vavrečka se dotázal na projektanta pro zakreslení domovní přípojky.
Starosta sdělil, že na zakreslení domovních přípojek se postupně pracuje, pokud by
někdo potřeboval přednostně zakreslit domovní přípojku, předá na pana projektanta
telefonní číslo. Dále sdělil, že hlavní stavba ještě není zkolaudována a po
zkolaudování bude rok na připojení do splaškové kanalizace.
Zastupitelé berou na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0
6 / 22 Posvícení 2022
Starosta obce informoval, že letos se opět bude v obci pořádat tradiční Sucholazecké
posvícení a požádal zastupitele o schválení částky 150 000 Kč. Tato částka by měla
stačit na pokrytí všech výdajů spojených s touto akcí. Bohužel nevyhneme se zdražení
vstupného, ale pořád to budou ceny velmi přijatelné. Z těchto finančních prostředků se
pokrývá paušál kolotočáři, platí se zvukař a celé vybavení zvukaře plus kapely a WC.
Poslední položkou je program pro děti, který se taktéž hradí z těchto prostředků. Letos
bude program složen ze sucholazeckých kapel jako je Drath 42, FAJER, Dora a další.
Občerstvení bude zajištovat restaurace Heja a dále stánky budou mít fotbalisté a
kdokoliv, kdo bude mít zájem.

-

Starosta vyzval zastupitele ke schválení částky 150 000 Kč na Sucholazecké
posvícení.

-

Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

7 / 22
-

-

Zaměstnanecké benefity

Starosta zaslal zastupitelům návrh na zvýšení benefitů pro kmenové zaměstnance
mailem. Jedná se o zvýšení stravenek, příspěvek na penzijní připojištění a založení
účtu CAFETERIE. Je to stejný benefit jako mají všichni zaměstnanci SMO. Stravenky
v hodnotě 110 KČ, penzijní připojištění 500 Kč a jednoroční příspěvek do Cafeterie
6 000 Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o zvýšení benefitu pro kmenové zaměstnance
obce s platností od 1. 7. 2022.
Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

8 / 22 Převedení majetku TJ Suché Lazce na městskou část
- Starosta obce sdělil, že převod majetku TJ Suché Lazce na MČ již byla předem
avizována a informace byly zastupitelům zaslány mailem. Prvním krokem k tomu, aby
budova mohla být majetkem SMO respektive MČ, je souhlas majitele budovy a to je
Tělovýchovná jednota Suché Lazce. Tento souhlas proběhl v roce 2019 a dalším
krokem je souhlas zastupitelů MČ Suché Lazce.
- Starosta věří, že všichni chápou situaci, která s touto budovou nastala, a že v silách
Tělovýchovné jednoty Suché Lazce není tuto budovu opravit ze svých prostředků do
potřeb, které jsou dnes standardem.

-

-

Starosta informoval zastupitele o finančních nákladech na opravu budovy. Pro MČ
Suché Lazce to není úplně zanedbatelná částka na opravu, když stavba nové budovy je
bohužel v současných podmínkách nereálná.
Ing. Petr Žůrek se dotázal na financování provozu budovy.
Starosta sdělil, že energie si bude TJ Suché Lazce hradit ze svých zdrojů.
Dále starosta sdělil, že k rekonstrukci budovy nedojde hned, protáhne se. Převod
majetku musí být schválen zastupitelstvem SMO. Pokud bude schválen, začne se
pravděpodobně s rekonstrukcí příští rok. Mělo by se realizovat také nové zavlažování
hřiště.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o převedení majetku TJ Suché Lazce na
městskou část
Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

9 / 22 Různé
- Starosta obce sdělil, že oslovil ing. Zdenka Nováka na geodetické zaměření vozovky
a stávajících chodníku silnice III/ 4663 v rozsahu od křižovatky se silnicí 1/11 po
konec silnice u točny autobusů na konci Suchých Lazců před křižovatkou se silnici
III/4679.
- Starosta sdělil, že geodetické zaměření je nutné, abychom znali přesný výškopis
a mohli opravit chodníky a obruby po celé délce ulice Přerovecká.
- Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda jsou všechny chodníky v majetku SMO.
- Starosta sdělil, že některé úseky jsou v majetku občanů MČ Suché Lazce a že by bylo
vhodné tyto části od majitelů vykoupit. Nejedná se o velké prostory, je to několik
metrů čtverečních.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení projektu na geologické zaměření vozovky.
-

Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

-

Starosta informoval zastupitele o záměru prodeje starého obecního traktoru. O traktor
projevili zájem občané Suchých Lazců. Jelikož je jich více než jeden, tak vyhraje vyšší
nabídka. Bude se postupovat stejně jako u prodeje AVIE s tím dovětkem, že na tento
traktor nemáme znalecký odhad a to z důvodu, že tento traktor nedostane STK, bez
výjimky ministerstva dopravy. Toto také bude uvedeno v podmínkách záměru a také v
kupní smlouvě.
- Starosta dále sdělil, že zaměstnanci obce mají třetím rokem nový traktor a starý se
nepoužívá. Prodal by se i s kompletním příslušenstvím jako je bubnová sekačka, pluh,
sypač a přední smeták.
- Starosta sdělil, že záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce MČ Suché Lazce 15
dnů.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení záměru prodeje starého obecního
traktoru.
-

Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

Závěr
P. Josef Doboš

Ing. Petr Žůrek

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 19. 07. 2022 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/22

ZMČ 22

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/22

ZMČ 22

Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/22

ZMČ 22

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 19. 07. 2022
a ověřovatelé
a) p. Josefa Doboše
b) Ing. Petra Žůrka
Výsledek hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/22

ZMČ 22

Kontrola usnesení ze dne 31. 05. 2022
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 31. 05 2022
Výsledek hlasování:
Pro: 7 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/22

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 termín realizace pře asfaltování bočních ulic
- Informace o opravě sochy sv. Jana
- Informace o smlouvě na rekonstrukci ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
- Poděkování za přípravu akcí
- Informace o Pivním festivalu

- Informace o harmonogramu na postup prací při rekonstrukci ZŠ a MŠ
Opava – Suché Lazce
- Informace o neodkanalizovaných částech MČ Suché Lazce
- Informace na projektanta pro zakreslení domovních přípojek
k splaškové kanalizaci
Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
6/22

ZMČ 22

.

7/22

Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
ZMČ 22

Zaměstnanecké benefity
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Rozšíření benefitů pro zaměstnance městské části
1. navýšení stravenek ze 70 Kč na 110 KČ
2. příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní připojištění.
3. příspěvek do Cafeteria systému v hodnotě 6 000 Kč jednou ročně
Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

ZMČ 22

Převedení majetku TJ na městskou část
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Převod budovy TJ Suché Lazce do majetku MČ suché Lazce resp.
Majetku statutárního města Opavy.

.

8/22

.

9/22

.

Posvícení 2022
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Částku 150 000 Kč na Sucholazecké posvícení.

Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
ZMČ 22

Různé
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Projekt na geologické zaměření vozovky a zhotovení projektu na
opravu chodníků podél ulice Přerovecká. Zhotovitel pan ing. Novák.
Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
záměr prodeje starého obecního traktoru
.

Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

Mgr. Petr Orieščík
Starosta MČ Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík
místostarosta MČ Suché Lazce

