Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
Program 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 14. 09. 2022 v 18:15 hod.
1 / 23 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 23 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 23 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 23 Kontrola usnesení ze dne 19. 07. 2022
5 / 23 Zpráva starosty o chodu obce
6 / 23 Poděkování za spolupráci ve volebním období 2018-2022
7 / 23 Oprava dešťové kanalizace ulice Jičínská
8 / 23 Různé
Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 7
1 / 23 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 23. 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 Vladimíra Lencová
(řádně omluvena a P. David Závěšický (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 / 23 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 9, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
3 /23 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. David Vavrečka
- Zastupitelé souhlasí: 9, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 23 Kontrola usnesení ze dne 19. 7 2022
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 19. 07. 2022. Usnesení
je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0
5 / 23 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce sdělil, že uplynulo čtyřleté volební období 2018-2022, které bylo složitě
jak s nástupem Covid -19 tak s realizací splaškové kanalizace Komárov- Suché Lazce.
- Informoval, že šlo o největší investiční akci v naší městské části. SMO investovalo
částku na MČ Suché Lazce cca 200 milionů korun a 163 milionů korun je financováno
z dotací Ministerstva životního prostředí.
- Starosta se vyjádřil i k realizující firmě splaškové kanalizace POHL, která celou akci
zvládla velice dobře a pochválil ji i za dobrou komunikaci s občany.
- Starosta informoval, že v listopadu 2022 dojde ke kolaudaci splaškové kanalizace
Komárov – Suché Lazce a od prosince 2022 se budou moci občané připojit ke
splaškové kanalizaci.
- Starosta sdělil, že obecní infrastruktura je ve velmi špatném stavu, ale již se frézují
boční ulice a v nejbližší době budou pokryty asfaltem.
- Starosta dále sdělil, že probíhá další větší investiční akce v naší městské části a to je
rekonstrukce základní a mateřské školy, dále pak oprava vedlejších uliček. V druhé
polovině roku 2023 dojde k opravě hlavní ulice Přerovecká a předtím bude nutné
opravit chodníky a dát nové obruby. Starosta doufá, že nové zastupitelstvo bude
v započatých věcech pokračovat a opraví se cesta i chodníky.
-

Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

6 / 23 poděkování za spolupráci v období 2018-2022
- Starosta obce poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v období 2018-2022. Sdělil,
že zastupitelstvo bylo dobře vybráno, spolupracovali mezi sebou a tudíž se i obci
vedlo dobře.
- Dále sdělil, že čtyři z jedenácti zastupitelů svůj mandát v následujících volbách
neobhajují a proto jim předá malou upomínku za práci, kterou provedli pro obec. Ing.
Petru Paláčkovi a P. Lukáši Denerovi předal osobně při konání dnešního
zastupitelstva. Pí Vladimíře Lencové a p. Davidu Závěšickému dodatečně. Těmto
takto poděkoval na dálku za skvělou spolupráci. Pí Lencové za obětavou práci
v Klubu rodičů a panu Závěšickému za veškerou práci, kterou dělá pro obec jak od
sucholazeckého zpravodaje až po obětavou práci na rekonstrukci kapličky sv. Jana a
jiných.
- Mgr. Martina Škrobánková poděkovala za podporu zastupitelstva místní škole. Sdělila,
že ve všech požadavcích jí vyšlo zastupitelstvo vstříc. A dále sdělila, ač začala
rekonstrukce školy později, než chtěli, doufá a zatím to tak vypadá, že by rekonstrukce
měla skončit v řádném termínu.
- Ing. Václav Skuplík poděkoval starostovi obce, že jen díky jeho práci a kontaktům na
SMO se podařilo sehnat velké investice do naší městské části.
- Starosta sdělil, že peníze do naší městské části jdou i díky soustavné práci lidí
v zastupitelstvu SMO a je to také dluh SMO, kdy byly v minulých letech městské části
Opavy podfinancovány.
- Dále starosta sdělil, že energie jdou stále nahoru a předpokládá se, že financování bude
náročnější.

-

-

Starosta informoval, že v ulicích U Kašny a Ke Strážnici se vymění celý asfalt ne jen
ve výkopu a v příštím roce se plánuje oprava ulice Přerovecká a s tím i výměna obrub
a chodníků. Částka za opravy činí cca 13 milionů korun a MČ se bude muset
dohodnout se SMO ohledně financování chodníků a obrub.
Zastupitele berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

7 / 23
Oprava dešťové kanalizace ulice Jičínská
- Starosta sdělil, že byl proveden monitoring dešťové kanalizace na ulici Sedlická,
Střední, Májová, Na Pískovně a Jičínská. Ucpaná kanalizace se vyčistila. Problém byl
na ulici Jičínské, kde 75 m kanalizace je nefunkční, zdeformovaná a ucpaná zeminou.
Je v havarijním stavu a je nutné schválit její opravu.
- Starosta sdělil, že oslovil několik firem, které mu předložily nabídku. Nejlevnější
firma byla pana Kokyho, která zahájila opravu prvních 75 metrů dešťové kanalizace,
kde se zjistilo, že dalších 25 metrů je také ve velmi špatném stavu a musí se opravit.
Celková cena se tedy dostala na 561 000 Kč bez DPH, které pokryjeme z rozpočtu
městské části Suché Lazce.
- Starosta vyzval zastupitele k opravě havarijního stavu dešťové kanalizace na ulici
Jičínská firmou za 561 000 Kč bez DPH.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 0
8 / 23 Různé
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že potřebuje, aby zastupitelstvo schválilo nájem za
prostory, které škola využívá pro své potřeby v Hostinci U Baly. Nájem činí 1 000 Kč
za den plus energie. Sdělila, že na počátku byla domluva, že škola bude platit energie
v pronajatých prostorách, ale ta se změnila před začátkem školní docházky a proto
dodatečně žádá o schválení nájmu za pronajaté prostory. Jedná se jen o dny, kdy jsou
děti ve škole (12 dnů v měsíci září a 18 v měsíci říjnu) poté se bude školka stěhovat
zpět do budovy školy a školní třídy do Kulturního zařízení obce.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda je v nájmu zahrnut také úklid prostor.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že úklid provádí paní školnice.
- P. Tomáš Bala sdělil, že přihlédli k nájmům, které jsou také v Opavě a že
v místnostech muselo být rozšířené osvětlení a dochází zde pán, který dětem musí
zatopit.
- Starosta vyzval zastupitele o schválení nájmu 1 000 Kč na den a energie.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 8, proti 0, zdržel se 1
-

Ing. Petr Paláček poděkoval všem zastupitelům a zároveň se dotázal, jak to vypadá
s budovou TJ Suché Lazce na obecním hřišti.
Starosta sdělil, že doufá, že v příštím roce bude oprava budovy realizována, zatím není
vydáno stavební povolení, finance v rozpočtu na realizaci jsou; je otázkou, zda se
budou měnit ceny stavebního materiálu.
Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

Závěr
Ing. Petr Žůrek

David Vavrečka

USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 14. 09. 2022 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 122/132, Suché Lazce

1/23

ZMČ 22

Zahájení zasedání zastupitelstva

2/23

ZMČ 22

Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

3/23

ZMČ 22

Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 14. 09. 2022
a ověřovatelé
a) Ing. Petra Žůrka
b) P. Davida Vavrečku
Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/23

ZMČ 22

Kontrola usnesení ze dne 19. 07. 2022
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 19. 07 2022
Výsledek hlasování:
Pro: 9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

5/23

ZMČ 22

Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o čtyřletém volebním období 2018-2022
- Informace o splaškové kanalizaci
- Informace o firmě POHL
- Informace o kolaudaci splaškové kanalizace
- Informace o obecní infrastruktuře
- Informace o opravě školy

Výsledek hlasování:
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
6/23

ZMČ 22

Poděkování za spolupráci v období 2018-20222
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Poděkování za spolupráci v období 2018-2022
Výsledek hlasování:
Pro:9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se1
Usnesení: PŘIJATO

7/23 ZMČ 22
Oprava dešťové kanalizace ulice Jičínská
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Opravu dešťové kanalizace na ulici Jičínská 561 000 Kč bez DPH
.

8/23

Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
ZMČ 22

Různé
Zastupitelstvo městské části
1. Schvaluje
1 000 Kč na den + energie za pronajaté prostory pro ZŠ a MŠ
Suché Lazce v Hostinci u Baly
Výsledek hlasování:
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO
Zastupitelstvo městské části
2. Bere na vědomí
- informace o opravě budovy TJ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

Mgr. Petr Orieščík
Starosta MČ Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík
místostarosta MČ Suché Lazce

