
Program 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 03. 11. 2015 v 18.15 hod.

1 / 10 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 10 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 10 Kontrola plnění usnesení ze dne 6. 10. 2015.
4 / 10 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 6. 10. 2015 – 2. 11. 2015.
5 / 10 Česká pošta PARTNER.
6 / 10 Schválení provozního řádu kulturního zařízení MČ Suché Lazce.
7 / 10 Pronájem nebytových prostor pro ordinaci praktického lékaře. 
8 / 10 Majetkové záležitosti – par. č. 461/1.
9 / 10 Majetkové záležitosti – par. č. 258/1.
10/10 Různé.
11/10 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1 / 10 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  a  představil  program 
zasedání.  Taktéž  konstatoval,  že  zastupitelstvo  je  v  plném  počtu  a  že  je 
usnášeníschopné. 

- Zastupitelé souhlasí: 11.

2 / 10 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřena sl. Lucie Židková.
- Ověřovateli byli zvolení pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková a p. Ing. Petr Žůrek.

3 / 10 Kontrola plnění usnesení ze dne 6. 10. 2015.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  plnění  usnesení  ze  dne  6.  10.  2015.  Usnesení  je 
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 10 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 6. 10. 2015 – 2. 11. 
2015.

- Starosta informoval zastupitele o setkání s vedoucími všech složek naší obce, které 
proběhlo 30. 10. 2015, v kulturním zařízení v 19 hod. 

- Starosta obeznámil zastupitele s dopisem od Lesů České republiky,  ve kterém byla 
zaslána projektová dokumentace k vyčištění a odbahnění nádrže Sedlinka.

- Starosta seznámil zastupitele s přípravami na Sucholazecké kaprobraní, které proběhne 
v sobotu 7. 11. 2015, u obecní kašny, pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Suché 
Lazce.

- Starosta informoval zastupitele s žádostí p. D., ve které žádá o statický posudek, na 
základě jehož bude prokazatelné, že výstavba garáže pro Obecní traktor u hasičárny 



narušila či nenarušila statiku jeho rodinného domu. Starosta nechal odborně zhotovit 
statický  posudek,  jehož  závěrem bylo,  že  výstavba  této  garáže  a  příjezdové  cesty 
nemohla poškodit statiku domu p. D..
Zastupitelé berou na vědomí: 11.

5 / 10 Česká pošta PARTNER.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  schůzce  s manažerkou  České  pošty  PARTNER. 
Člověk,  který  bude  vykonávat  tuto  funkci,  nemusí  být  majitelem  živnostenského 
oprávnění. Živnostenský list bude mít Obecní úřad, ve formě živnosti volné.

- Starosta také zjišťoval, jak se řeší zástup v době případné nemoci či čerpání dovolené. 
Na toto pracovní místo budou proškoleni dva lidé a v případě, že nastane jakákoliv 
mimořádná situace, může být dotyčný člověk plně zastoupen.

- Starosta informoval, také o možnosti zřízení pobočky Czech Point (ověřování listin, 
podpisů, apod.)

- P. Ing. Petr Paláček se dotázal, jakou formou bude krýt Obecní úřad, jakékoliv chyby 
pracovníka  České  pošty  PARTNER.  Starosta  vysvětlil,  že  dotyčný/á,  bude  mít 
podepsanou hmotnou zodpovědnost. A že konečné rozhodnutí kdo bude tuto funkci 
asistentky  starosty  a  pracovníka  České  pošty  PARTNER  vykonávat,  by  mělo  být 
známo nejpozději v březnu příštího roku.
Zastupitelé berou na vědomí: 11.

6 / 10 Schválení provozního řádu kulturního zařízení MČ Suché Lazce.

- Starosta  informoval  zastupitele  s návrhem  nového  provozního  řádu  kulturního 
zařízení.

-  Nově navržený sazebník pronájmu kulturního zařízení:
o 1 den pronájem KZ (soukromá akce, složky, spolky sdružení působící mimo území 

SL) - 500 Kč + služby (voda, plyn, elektřina)
o 1 den pronájem KZ (smuteční hostina) - 250 Kč + služby (voda, plyn, elektřina)
o 1  den  pronájem  KZ  (ekonomická  činnost)  -  1500  Kč  +  služby  (voda,  plyn, 

elektřina)
o 1 den pronájem KZ (složky, spolky, sdružení působící na území SL) - 0 Kč + 

služby (voda, plyn, elektřina)
o Kauce bude stanovena na 2000 Kč. 

- Starosta zdůraznil, že platbou za energie chce apelovat na šetření a ohleduplnost při 
užívání energií v KZ.
Zastupitelé souhlasí: 11. 

7 / 10 Pronájem nebytových prostor pro ordinace praktického lékaře.

- Starosta informoval zastupitele o plánovaném pronájmu nebytových prostor ordinace 
praktického lékaře, p. MUDr. K., který splnil požadavky dle záměru, a který taktéž 
pokračuje ve schvalování všech náležitostí. Nyní je nutné sepsání nájemní smlouvy.
Zastupitelé souhlasí: 11.



8 / 10 Majetkové záležitosti – par. č. 461/1.

- Starosta  obeznámil  zastupitelstvo  s žádostí  p.  C.,  kterou  podal  prostřednictvím 
Statutárního města Opavy o odkoupení pozemku parc. č. 461/1. Tento pozemek měl 
do nedávna v nájmu. Nutno podotknout, že má na tomto pozemku zahradu. Statutární 
město Opava žádá zastupitelstvo MČ Suché Lazce o vyjádření. Architekt Statutárního 
města Opavy i majetková komise navrhují směnu pozemků. 
Starosta vyzval zastupitele o hlasování směny pozemku.
Zastupitelé souhlasí: 11.

9 / 10 Majetkové záležitosti – par. č. 258/1.

- Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí p. E. P., který žádá o povolení vybudování 
příjezdové cesty ke svému domu a instalaci inženýrských sítí.
Zastupitelé souhlasí: 11.

10 / 10 Různé

- Starosta informoval zastupitele o vydání kolaudačního rozhodnutí k autobusovým 
zastávkám na Přerovci.

- Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková požádala dobrovolníky o rozebrání prolézaček 
na školním hřišti, které jsou ztrouchnivělé a budou nahrazeny novými. Starosta 
přislíbil, že prolézačky budou demontovány našimi obecními pracovníky.

- P. Ing. Václav Skuplík, vyzval starostu, aby se kromě sběru nebezpečného odpadu, 
vyšlo vstříc i starším lidem, kteří nemají jak odvézt nefunkční elektro, aby se zajistil  
svoz tohoto odpadu. Starosta přislíbil svoz, který bude předem vyhlášen místním 
rozhlasem a který bude zajištěn místními obecními pracovníky.

- Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková zdůraznila, že Mateřská a základní škola se 
přihlásila do soutěže v rámci sbírání starého nefunkčního drobného elektra (např. 
kulmy, mixéry, monočlánky, apod.). Občané mohou toto drobné elektro přinést do 
školy.

- P. David Závěšický podotkl, že materiály potřebné pro tvorbu zpravodaje se mají 
odevzdat do 29. 11. 2015.
Zastupitelé berou na vědomí: 11.

- Starosta obeznámil zastupitelstvo s žádostí p. A. Ch., která je nyní umístěna 
v azylovém domě v Opavě. Nyní je v insolvenci a na umístnění v domově důchodců 
nemá dostatek finančních prostředků a zastupitelstvo MČ Suché Lazce žádá o 
doplacení částky cca 1500 Kč, aby mohla být v takovémto zařízení umístěna. V dopise 
p. Ch. také zmínila, že rodinní příslušníci o ní nejeví jakýkoliv zájem.

- p. Ing. Petr Paláček vysvětlit, že pokud by byla tato částka přímo zasílána na účet 
příslušného domova pro seniory, tak souhlasí s pomocí p. Ch., jelikož je občankou 
Suchých Lazců dlouhá desetiletí. 

- p. PhDr. Richard Dener podotkl, že odsouhlasením této žádosti může začít zasílání 
dalších a dalších žádostí podobného typu.

- p. Bc. Jiří Lerche uvedl, že kdyby paní Ch. vyhořel dům, anebo se stala jiná tragická 
událost, v tom případě by o podpoře uvažoval.

- Starosta uvedl, že praxe je taková, že se každý případ pečlivě zvažuje a pouze ve zcela 
výjimečných situacích se poskytuje dotace. V tomto případě ovšem neshledává 
takovouto situaci s ohledem na známé skutečnosti. 



- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování souhlasu s poskytnutím doplatku, pro p. A. 
Ch..
Zastupitelstvo souhlasí: 1.
Nesouhlasí: 8.
Zdrželi se: 2.

- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování nesouhlasu s poskytnutím doplatku, pro p. A. 
Ch..
Zastupitelstvo souhlasí: 7.
Nesouhlasí: 1
Zdržel se: 3. 

11/10 Závěr.

 

Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková Ing. Petr Žůrek



U S N E S E N Í

z 10. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 3. 11. 2015

1/10 ZMČ 15 Zahájení a schválení programu 10. zasedání ZMČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
program 10. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/10 ZMČ 15 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo MČ
volí ověřovatele zápisu

 p. Ing. Petra Žůrka a pí. Mgr. et Mgr. Martinu Škrobánkovou.
a zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou. 

3/10 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 6. 10. 2015.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 6. 10. 2015.

4/10 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- informace o setkání s vedoucími všech složek naší obce

- projektovou dokumentaci k vyčištění a odbahnění nádrže Sedlinky.

- přípravy na Sucholazecké kaprobraní.

- žádost p. D., o statický posudek.

5/10 ZMČ 15 Česká pošta PARTNER.
Zastupitelstvo MČ 
bere na vědomí 
informace ohledně pobočky České pošty se službou PARTNER.

6/10 ZMČ 15 Schválení provozního řádu kulturního zařízení MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ 
schvaluje
provozní řád kulturního zařízení.

7/10 ZMČ 15 Pronájem nebytových prostor pro ordinace praktického lékaře.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s pronájmem nebytových prostor pro ordinaci praktického lékaře, p. 
MUDr. K..



8/10 ZMČ 15 Majetkové záležitosti – par. č. 461/1.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
se směnou pozemku pro p. C..

9/10 ZMČ 15 Majetkové záležitosti – par. č. 258/1.
Zastupitelstvo MČ
souhlasí
s vybudováním příjezdové cesty a instalací inženýrských sítí pro 
p. E. P..

10/10 ZMČ 15 Různé.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
- informaci o vydání kolaudačního rozhodnutí autobusových zastávek
na Přerovci.
- Žádost pí. Mgr. et Mgr. Martiny Škrobánkové o demontáž prolézaček 
na školním hřišti.
- Informace ohledně nebezpečného odpadu.

Zastupitelstvo MČ
nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěvku pro p. A. Ch..

11/10 ZMČ 15 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík

anonymizovaná verze


