Program 8. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 3. 12. 2019 v 18:30 hod.
1/8
2/8
3/8

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 8 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23. 9. 2019.
5 / 8 Zpráva starosty MČ Suché Lazce
6 / 8 Schválení pachtovní smlouvy – Zemědělská a.s. Opava - Kylešovice
7 / 8 Žádost TJ Suché Lazce – změna využití dotace na rok 2019
8 / 8 Žádost o dotaci – ZŠ a MŠ Suché Lazce
9 / 8 Harmonogram zasedání ZMČ Suché Lazce
10 / 8 Projednání změn územního plánu MČ Suché Lazce
11 / 8 Různé
12 / 8 Závěr
Přítomni dle prezenční listiny: 11
1/8
-

-

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program
zasedání.
Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka. Tato
nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů, v případě, že
dojde k situaci, která vyvolává v osobách ověřovatelů zápisu nejistotu, zda interpretace
textu v zápisu je založena na skutečných událostech, které byly předmětem jednání na
ZMČ Suché Lazce. Nahrávka je majetkem obecního úřadu městské části Suché Lazce.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché
Lazce. V rámci programu starosta navrhl před bod 11 Různé na návrh zastupitele Ing.
Petra Paláčka zařadit bod Zastávka autobusu u zemědělského družstva.
Nově tedy program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce je schválen v této podobě:
1/8
2/8
3/8

Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce
4 / 8 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23. 9. 2019.
5 / 8 Zpráva starosty MČ Suché Lazce
6 / 8 Schválení pachtovní smlouvy – Zemědělská a.s. Opava - Kylešovice
7 / 8 Žádost TJ Suché Lazce – změna využití dotace na rok 2019
8 / 8 Žádost o dotaci – ZŠ a MŠ Suché Lazce
9 / 8 Harmonogram zasedání ZMČ Suché Lazce
10 / 8 Projednání změn územního plánu MČ Suché Lazce
11 / 8 Zastávka autobusu u zemědělského družstva
12 / 8 Různé

-

13 / 8 Závěr
Zastupitelé souhlasí: 11 zdržel se:0 nesouhlasí:0

3/8
-

Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
Ověřovateli byli zvoleni Josef Doboš a Pavel Nelešovský
Zastupitelé souhlasí: 11 zdržel se: 0 nesouhlasí:0
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-

Kontrola usnesení ze dne 23. 09. 2019.
Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 23. 9. 2019. Usnesení je
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí
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Zpráva starosty MČ Suché Lazce
Starosta obce informoval o akci „Rozsvícení vánočního stromečku“, která proběhla
v sobotu 30. 11. 2019. Akce se vydařila. Starosta poděkoval Klubu důchodců Suché
Lazce za kulturní program, dětem z místní školy a také dobrovolníkům, kteří se na akci
podíleli.
Dále starosta sdělil, že realizace opravy vjezdu u hasičárny je téměř u konce, dodělávají
se ještě drobné úpravy; až počasí dovolí, dojde k úpravě zelené plochy u hasičárny. Tuto
úpravu provede v rámci brigády SDH Suché Lazce. Celková cena vjezdu s projektem a
odvozu suti je cca 450 tisíc korun.
Starosta poděkoval SDH za organizaci sběru elektroodpadu, oblečení pro charitu a
plyšových hraček.
Starosta informoval, že se kope dešťová kanalizace na ulici Jičínská. Kanalizace
v těchto místech byla propadlá a docházelo k tomu, že voda zatékala do rodinného
domu a hrozily škody na soukromém majetku. Proběhl monitoring dešťové kanalizace,
kdy se zjistilo, že je ve velmi špatném stavu a bude se muset opravit. Kanalizace je 70
let stará a může dojít i k podemletí vozovky. V příštím roce se bude pokračovat
v dalších nutných opravách dešťové kanalizace na ulici Jičínská a Májová.
Starosta sdělil, že projekt pro rozpočet na splaškovou kanalizaci firmou KONEKO
dopadl velmi dobře a v lednu 2020 bude SMO žádat o dotaci na splaškovou kanalizaci
pro MČ Komárov a Suché Lazce; v červnu 2020 bude oznámeno, jak byla žádost
posouzena. A zda město Opava získalo na danou splaškovou kanalizaci dotaci ve výši
65%.
Starosta informoval, že Správa silnic Moravskoslezského kraje zaslala dopis, ve kterém
je uvedeno, že v roce 2020 bude možno opravit ul. Přeroveckou s podmínkou, že pět let
se do cesty po opravě nesmí začít kopat. Vzhledem k tomu, že se žádá o dotaci na
splaškovou kanalizaci, se starosta dohodl s vedením SSMSK, aby byla oprava odložena
na rok 2021. Starosta kvitoval, že díky jeho návštěvě u náměstka Moravskoslezského
kraje pana Unucky, se o opravě cesty začalo uvažovat. S tím souvisí také oprava
chodníku, která musí být hotová před tím, než se začne cesta opravovat. V 1. etapě od
Přerovecké 130 až po Kulturní zařízení v obci, 2. Etapa od kulturního zařízení až ke
kapličce sv, Jana, 3. etapa od Hostince u Baly až po Přeroveckou 81. Kde je nutné
opravit obruby. Rozpočet MČ je na to připraven v rámci akčního plánu obce.
Dále starosta sdělil, že proběhlo společné setkání Rady města a zastupitelů MČ Suché
Lazce v kulturním zařízení obce. Setkalo se to s velmi pozitivními ohlasy. Rada města
se zajímala o problémy obce a byla navržena možnost opravy střechy v místní škole,
která je v havarijním stavu.
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Starosta informoval, že dětské hřiště u ZŠ a MŠ Suché Lazce je průběžně opravováno a
kontrolováno panem R. P.
Starosta poděkoval SDH za organizaci Sucholazeckého kaprobraní a dále informoval
zastupitele, že na veterinární správu přišlo udání o týrání kaprů v kašně, následně na to
byla provedena kontrola a vedení obce se rozhodlo, že kapry na dalším kaprobraní již
do kašny dávat nebude.
Starosta obce informoval o vodní nádrži Sedlinka, která se napouští a pan starosta ji
denně fotí, ze stejného místa pro archivní účely. Dále sdělil, že ryby tam budou opět
nasazeny Českým rybářským svazem a dohodl se s Lesy ČR, že obec v rámci brigády
udělá úklid kolem vodní nádrže, aby se místo zkulturnilo.
Ing. Petr Žůrek sdělil, že i když se nepořádek uklidí, rybáři popř. návštěvnici nějaký
nepořádek opět udělají, jak se to v tom případě bude dělat dál, zda budou pravidelné
kontroly, popř. odpadkové koše.
Starosta sdělil, že se to bude muset jednou za čas zkontrolovat, problém je v tom, že
Lesy ČR nabídly některé pozemky k prodeji a nevíme, kdo je koupí.
Dále starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na sucholazeckém posvícení 2019.
Sdělil, že se začaly používat vratné plastové kelímky, které byly na této akci poprvé
použity.
Starosta informoval, že s místostarostou Václavem Skuplíkem a kronikářem obce
Davidem Závěšickým proběhla návštěva JUDr. Drahomíra Illíka, a při příležitosti
oslavy jeho devadesátých narozenin mu bylo předáno čestné občanství. Doufejme, že
mu to zdraví dovolí a při příležitosti 75. výročí osvobození obce, přijede do Suchých
Lazců.
Starosta dále informoval, že v obci proběhlo čipování psů, kterého se zúčastnilo cca 20
lidí. Sdělil, že od roku 2020 je čipování psů povinné a pokud nebude pes načipován,
nemůže být očkován proti vzteklině.
Starosta dále sdělil, že proběhlo čištění příkopů směrem na Strážnici.
Starosta informoval o novém obecním traktoru, který je již používán zaměstnanci obce.
Jsou k němu vyřízeny všechny náležitosti. Předchozí traktor, který neměl značky a
nebyl zaregistrovaný, nyní nelze prodat. Je třináct let starý a neprojde emisemi, proto
budeme muset žádat ministerstvo dopravy o výjimku na emisní třídy a poté jej
nabídnout k prodeji.
Starosta dále sdělil, že došlo k jednání se Zemědělskou a.s. Opava – Kylešovice, které
se zúčastnili místostarosta Ing. Václav Skuplík, pan V. a pan S. Na jednání se dohodlo
zajištění suchých poldrů, jeden u vodojemu a druhý nad hřbitovem. U vodojemu se
začne již na jaře, u hřbitova musí proběhnout ještě jednání s majiteli pozemků.
Dále starosta sdělil, že se jedná o vyřešení prostoru zeleně u zemědělského družstva,
kde by se mohly vysadit stromy. Dále se bude jednat o prostor směrem od ZD do Lazců
– pohledově ulice Sedlická, kde by do budoucna mohl vzniknout pás zeleně, která by
oddělila průmyslovou zónu obce rodinné zástavby. Jednalo by se o odhlučnění prostoru.
Uvnitř zemědělského družstva již vysadit nic nelze, jsou zde betonové plochy, stromy se
vysadí až za plotem a vznikne zelená hradba. Obec o této možnosti bude jednat
s majiteli pozemků. O vývoji budeme dále informovat.
Mgr. Martina Škrobánková vysvětlila, že neodmítli měření hluku Zdravotním ústavem,
ale bohužel firma Merkuro spol. s.r.o, nepracuje pravidelně každou noc a není tedy
možné je v konkrétní den pozvat. Vše se řešilo na stavebním odborem MMO s paní
Skácelíkovou, která doporučila jedinou věc, podávat stížnosti a ty se následně budou
prošetřovat. Firma Merkuro, s.r.o má zakázanou činnost a dostala pokutu.
Ing. Petr Paláček se dotázal, jak bude obec jednat dál.

-
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Starosta sdělil, že na stavebním odboru mu bylo sděleno, že je možné podat stížnost a
stavební odbor přijede situaci prošetřit. Pokud se zjistí, že provozuje činnost i přes
zákaz, hrozí firmě sankce a opět bude firma vyzvána k ukončení činnosti.
Dále starosta sdělil, že se od 1. 1. 2020 mění poplatek za komunální odpad ze 495 Kč na
660 Kč a zavádí se poplatek z pobytu, který bude činit 21 Kč.
Starosta poděkoval Klubu rodičů za organizaci Podzimní taškařice, která se opět
vyvedla.
Ing. Petr Žůrek se dotázal, zda bude před novým vjezdem do hasičárny umístěna
značka, opět se stává, že zde parkují auta.
Starosta sdělil, že ve vjezdu auta parkovat nesmí, pokud zde auta budou, oznámíme to
na Policii ČR.
Mgr. Martina Škrobánková se vyjádřila k rozsvícení vánočního stromečku, kdy se jí
nelíbilo, že lidé během vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce, Klubu
důchodců a projevu pana faráře stáli ve frontě na punč a nevěnovali pozornost
programu. V příštích ročnících by mělo být občerstvení podáváno až po ukončení
oficiálního programu.
Starosta přislíbil, že v příštím roce bude prostor lépe ozvučen, aby byl program lépe
slyšet.
Dále Mgr. Martina Škrobánková podotkla, že byla tradice, že děti dostaly po vystoupení
odměnu, což se letos nestalo, a tak jim alespoň škola dala pochvalu do žákovských
knížek.
Starosta sdělil, že dětem vše vykompenzuje.
Zastupitelé berou na vědomí
Schválení pachtovní smlouvy – Zemědělská, a.s. Opava – Kylešovice.
Starosta zaslal veškeré informace o pachtovní smlouvě zastupitelům e-mailem.
Pachtovní smlouva již byla předložena na jednání ZMČ. Jelikož byl požadavek na
dohodu o zákazu jakékoliv těžby dřeva na pozemcích, které jsou předmětem pachtu,
byla domluvena s vedením Zemědělské, a.s.Opava - Kylešovice dohoda, která zakazuje
těžbu dřeva na všech pozemcích, které jsou předmětem pachtu. Roční pacht pro MČ
Suché Lazce činní 11 058 Kč ročně i s DPH.
Starosta vyzval zastupitele ke schválení smlouvy se Zemědělskou, a.s. Opava Kylešovice
Zastupitelé souhlasí: 11 zdržel se: 0 nesouhlasí:0
Žádost TJ Suché Lazce – změna využití dotace na rok 2019
Starosta obce sdělil, že na základě skutečností, které se staly v Suchých Lazcích se
složkou TJ Suché Lazce, požádalo nové vedení TJ Suché Lazce o změnu využití dotace
pro rok 2019, kterou ZMČ Suché Lazce poskytlo TJ Suché Lazce ve výši 200 000 Kč.
Tento postup starosta TJ Suché Lazce doporučil z důvodu toho, aby se předešlo
jakýmkoliv pochybnostem o využití finančních prostředků ze strany TJ Suché Lazce v
roce 2019 s ohledem na již výše zmíněné skutečnosti, které provázely tuto složku v
průběhu roku 2019. Žádost TJ Suché lazce zaslal starosta zastupitelům mailem.
Starosta vyzval zastupitele ke schválení žádosti TJ Suché Lazce – změna využití dotace
na rok 2019
Zastupitelé souhlasí: 10 zdržel se: 1 nesouhlasí: 0
Žádost o dotaci ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že došlo k nepříjemné situaci, kdy se domnívala, že
může nové vybavení první třídy zaplatit z fondu oprav. Nákup nového majetku však
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z těchto prostředků čerpat nelze. Proto požádala o pomoc obec a zastupitelstvo, aby
přispělo na nový nábytek do první třídy a to částkou 70 tisíc korun.
Starosta sdělil, že finanční prostředky jsou na to uvolněny.
Starosta vyzval zastupitele, zda souhlasí s žádostí o dotaci pro ZŠ a MŠ Opava – Suché
Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 10 zdržel se: 1
Harmonogram zasedání ZMČ Suché Lazce
Starosta obce sdělil, že ZMČ Suché Lazce se řídí jednacím řádem SMO a proto musí
být schválen harmonogram zasedání ZMČ Suché Lazce, který zaslal zastupitelům emailem. Jedná se o tyto dny: 7. 1. 2020, 4. 2. 2020, 3. 3. 2020, 7. 4. 2020, 5. 5. 2020,
2. 6. 2020, 1. 9. 2020, 6. 10. 2020,3. 11. 2020, 1. 12. 2020 a 12. 12. 2020 Setkání složek
a zastupitelů. Dále sdělil, že pokud nebudou materiály k projednání, pozvánku nezašle a
zastupitelstvo se nesejde.
pí Vladimíra Lencová sdělila, že 4. 2. 2020 jsou jarní prázdniny.
Starosta sdělil, že únorový termín zastupitelstva se tím pádem ruší.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o harmonogramu zasedání ZMČ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 11 zdržel se: 0 nesouhlasí:0

10 / 8 Projednání změn územního plánu ZMČ Suché Lazce
- Starosta obce sdělil, že by chtěl mít vše jasně projednáno, aby mohl poté vytvořit
dokument, který půjde na město za celou MČ. Vzhledem k tomu, že byla kritika na
podobu územního plánu, který byl schválen v roce 2018, kdy byla již vytvořena finální
verze a již nebylo možné se proti těmto závěrům ohradit (navrhnout změny). Chce
starosta tímto jednáním umožnit napravit některé záležitosti týkající se území MČ
Suché Lazce. Dále sdělil, že délka na projednání změn v územním plánu je dva roky,
které má město na to, aby je do územního plánu zapracovalo. Období dvou let není
ovšem ničím garantováno.
- Dále starosta sdělil, že v obci je velmi málo míst pro novou výstavbu a následně na to
mnoho mladých lidí odchází z obce a jdou bydlet tam, kde jsou pozemky pro výstavbu
rodinných domů dostupnější. Což starosta obce považuje za nepříliš dobrý signál do
budoucna.
- Starosta obce předložil návrhy občanů na změnu územního plánu.
- Starosta obce navrhl vyjmout z územního plánu obce nové sportoviště, které bylo
v územním plánu zakresleno pod ulicí Sedlická, a navrhl rozšíření stávajícího hřiště.
- Zastupitelé souhlasí
- Starosta navrhl rozšíření plochy zeleně u ZD v Suchých Lazcích.
- Zastupitelé souhlasí
- Starosta obce předložil návrh manželů Víchových parcela 767, kterou chtějí změnit ze
zahrady na plochu obytnou smíšenou.
- Zastupitelé souhlasí
- Návrh pana R. D. na změnu územního plánu ze zahrady na stavební parcelu.
- Zastupitelé souhlasí
- Návrh pí J. A. na změnu územního plánu ze zemědělské půdy na smíšenou obytnou, pro
výstavbu.
- Zastupitelé souhlasí
- Návrh pana R. T. na změnu územního plánu ze zahrady na stavební parcelu.
- Zastupitelé souhlasí

-
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Návrh paní D. S. na změnu územního plánu z orné půdy na zahradu.
Zastupitelé souhlasí
P. David Závěšický podotkl, že se mu z principu nelíbí rozhodování o majetku, který
vlastní soukromé osoby a domnívá se, že by si o něm měli rozhodovat sami. Hlavní
architekt na městě zakreslil stavební parcely, ač tam nevedou žádné příjezdové cesty a
domnívá se, že tak se poskytuje možnost spekulantům, kteří chtějí tyto pozemky levně
získat a majitelé dotčených pozemků ani nevědí, že jsou evidovány jako stavební
parcely. Navrhuje, ať si každý majitel pozemku zažádá o změnu sám. Obec by dle jeho
názoru do tohoto neměla zasahovat.
Dále starosta navrhl lesopark na Přerovci. Majitelé již byli osloveni, zda by s prodejem
popř. s výměnou souhlasili. Zájem je vytvořit na Přerovci klidovou zónu, kde by se lidé
mohli scházet a také zkulturnit prostředí.

11 / 8 Zastávka autobusu u Zemědělského družstva.
- Ing. Petr Paláček sdělil, že od více občanů byl upozorněn na špatné podmínky zastávky
u Zemedělského družstva směrem do obce. Zastávka nemá krytí a ve špatném počasí
jsou zde nevyhovující podmínky pro občany.
- Starosta sdělil, že požadavek na úpravy plochy u ZD již eviduje od léta 2019 a je
v seznamu požadavků, kde je v tuto chvíli asi 30 žádostí. Starosta zjistí informace, co
by se v tomto případě mohlo učinit. Zda se dá zřídit zastávka na daném místě popř.,
pokud by bylo možné posunout zastávku o pár metrů nahoru. Bude se muset jednat se
stavebním odborem, odborem dopravy a s majiteli dotčených pozemků.
- Starosta vyzval zastupitele, zda souhlasí s pověřením starosty o zjištění informací do
února 2020 k zastávce autobusu u zemědělského družstva.
- Zastupitelé souhlasí: 11, zdržel se 0, nesouhlasí: 0
12 / 8 Různé.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že si jí občané stěžují, že na webových stránkách
obce je mnoho pravopisných chyb. Dále by chtěla požádat pana Davida Závěšického,
zda by ji nemohl dávat Sucholazecký zpravodaj ke korekturám dříve, má na to velmi
málo času, když jej pošle v sobotu a v neděli jej chce mít opraven.
- P. David Závěšický sdělil, že nemá problém s tím, pokud se Mgr. Martina Škrobánková
nabídne k opravám webu a k Sucholazeckému zpravodaji sdělil, že bohužel mu jsou
posílány pozdě příspěvky do zpravodaje a dělá vše co je v jeho silách, aby časově stihl
vydání. Dále sdělil, že korektury provádí také Mgr. M. Č., Bc. K. V. a Mgr. Martina
Škrobánková, která v poslední fázi zkontroluje, zda nedošlo k chybám při zalomení
stránky.
- Mgr. Martina Škrobánková dále podotkla, že články se v Sucholazeckém zpravodaji
opakují.
- P. David Závěšický sdělil, že se to může stávat.
- Starosta obce sdělil, že kontrola webových stránek bude probíhat.
- Ing. Petr Paláček se dotázal na svoz bio popelnic. Proč byl svoz ukončen již 11.
listopadu, lidé by ocenili, zda by šel svoz prodloužit v případě teplého podzimu, jako
byl letos.
- Starosta obce sdělil, že Technické služby Opava to mají takto nastaveno na celý rok
dopředu a dále sdělil, že na další poradě starostů s vedením města zjistí bližší
informace, zda by se doba svozu bio odpadu nedala prodloužit.
- P. David Závěšický se dotázal, zda Klub rodičů již nebude přispívat do Sucholazeckého
zpravodaje.
- Pí Vladimíra Lencová sdělila, že KR přispívat již nebude.
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Josef Doboš

Pavel Nelešovský

USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 3. 12. 2019 v 18:15 hodin
v místo konání Kulturní zařízení, adresa Přerovecká 68. Suché Lazce 747 95
1 /8

ZMČ 19

Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
program 8. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

2/8

ZMČ 19

Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání
zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
Josefa Doboše a Pavla Nelešovského
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzanu Kubicovou
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/8

ZMČ 19

Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23.9.2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- usnesení je průběžně plněno
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/8

ZMČ 19

Zpráva starosty MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování za akci Rozsvícení vánočního stromečku
- informaci o vjezdu do hasičárny
- informaci o havarijním stavu dešťové kanalizace ulice Jičínská
- informace o splaškové kanalizaci a žádosti o dotaci
- informace o opravě cesty ulice Přerovecká
- informaci o setkání Rady města a zastupitelů MČ Suché Lazce
- informace o opravách dětského hřiště při ZŠ a MŠ Suché Lazce
- poděkování za organizaci sucholazeckého Kaprobraní 2019
- informaci o vodní nádrži Sedlinka
- informaci o předání čestného občanství JUDr. Drahomíru Illíkovi
- informace o čipování psů v obci
- informace o čistění příkopů na Strážnici

- informace o novém obecním traktoru
- informace o jednání se Zemědělskou a.s. Opava – Kylešovice
-informaci o měření hluku společnisti Merkuro s.r.o.
- informaci o změně poplatků za komunální odpad a poplatek z pobytu
- poděkování Klubu rodičů za organizaci Podzimní taškařice
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
5/8

ZMČ 19

Schválení pachtovní smlouvy – Zemědělská a.s. Opava - Kylešovice
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- pachtovní smlouvu se Zemědělskou a.s. Opava - Kylešovice
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/8

ZMČ 19

Žádost TJ Suché Lazce – změna využití dotace na rok 2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- změnu využití dotace na rok 2019
Výsledek hlasování:
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Žádost o dotaci – ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- dotaci ve výši 70 000 Kč pro ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

8/8

ZMČ 19

Harmonogram zasedání ZMČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- Harmonogram zasedání ZMČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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ZMČ 19

Projednání změn územního plánu MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s projednanými změnami územního plánu MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
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Zastávka autobusu u zemědělského družstva
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
- pověření starosty o zjištění informací do února 2020 k zastávce
autobusu u zemědělského družstva.
Výsledek hlasování:
Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO
11 / 8 ZMČ 19

Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
Bere na vědomí
- informace o sucholazeckém webu
- informace o sucholazeckém zpravodaji
- informace o svozu bio nádob
- informace o nepřispívání klubu rodičů do sucholazeckého zpravodaje
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Závěr

Mgr. Petr Orieščík

Ing. Václav Skuplík

