
Program 18. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 6. 9. 2016 v 18.15 hod.

1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 16 Kontrola plnění usnesení ze dne 12. 7. 2016
4 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 12. 7. 2016 -       
       5. 9. 2016.
5 / 16 Chodníky na Přerovci – schválení dodavatele projektové dokumentace
6 / 16 Různé
7 / 16 Závěr

Přítomní dle prezenční listiny: 9

1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program 
zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen (řádně omluven) 
p. Ing. Petr Žůrek a p. PhDr. Richard Dener. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

- Starosta požádal zastupitelstvo o rozšíření bodu 6 / 16 Různé o odkoupení pozemku 
paní H., dále pak o bod - instalace dodatkové tabule na obecní parkoviště. Starosta se 
dotázal,  zda tyto informace mohou být spojeno v bodě Různé a nevytvářely se tak 
další body programu zastupitelstva. 

- Zastupitelé souhlasí: 9.

2 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřena sl. Šárka Slavíková.
- Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Petr Paláček a pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
- Zastupitelé souhlasí: 7. Zdržel se: 2.

3 / 16 Kontrola plnění usnesení ze dne 12. 7. 2016

- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 12. 7. 2016. Usnesení je 
průběžně plněno.

- Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 12. 7. 2016 - 5. 9. 
2016.

- Starosta  obce  na  úvod  konstatoval,  že  program  Kulturního  léta  2016  v Suchých 
Lazcích se velmi vydařil,  s výjimkou pořádání 4. letního kina, které bylo z důvodu 
nepříznivého  počasí  přesunuto.  Další  přesuny  kulturních  akcí  byly  zapříčiněny 
změnou termínu letního kina.  

- Starosta dále informoval zastupitele o situaci spojenou s výstavbou nového dětského 
hřiště MŠ a ZŠ v Suchých Lazcích. Dle vysokých cenových nabídek, pohybující se v 
částkách od 670 000 + DPH, bylo výběrové řízení na dodavatele zpevněných ploch 
zrušeno. Cenové nabídky dodavatelů by pokryly náklady spojené pouze s úpravou 
zpevněných ploch, nikoliv celkovou realizaci projektové dokumentace dětského hřiště. 



Ze  strany  společnosti  TS  Opava  a  dalších  třech  firem  nebyla  nabídka  dodána 
vzhledem k časovému zaneprázdnění. Starosta obce bude i nadále usilovat o výstavbu 
dětského hřiště, i přes vysoké cenové nabídky dodavatelů. V případě nutnosti, budou 
úpravy zpevněných ploch provedeny svépomocně. 

- Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky jednání,  o zavedení domovních ČOV 
v Suchých Lazcích. Po vyjádření pí V. z odboru ŽP, nebude možné zavést domovní 
čistírny  odpadních  vod  v Suchých  Lazcích,  z důvodu  neexistence  vodoteče  v obci. 
Tato záležitost bude i nadále v jednání a občané budou plně informováni.

- Starosta  obce  informoval  zastupitele  o  vypouštění  vodní  nádrže  Sedlinka,  které  je 
plánováno v termínu 15. 9. 2016 a bude trvat cca 10 dní. Starosta uvedl, že občané 
budou informování o výlovu VN Sedlinka. 

- Starosta informoval zastupitele o uspořádání kontrolního dne při opravách pomníku 
padlých I. a II světové války. Po první kontrole zhotovitele se pomník nachází ve stavu 
horším, než se předpokládalo. Z toho důvodu se zřejmě zvýší cena opravy. Opravy 
potrvají do konce září.

- Starosta  obce  veřejně  poděkoval  občanům,  kteří  se  podíleli  na  opravách schodů u 
vchodu do obecního úřadu v Suchých Lazcích. Na opravách schodů se podílel p. P. Ž. 
p. D. Z., p. P. N., p. J. D. Umístění bezpečnostního zábradlí v současné době zajišťuje 
p. David Závěšický. Celková rekonstrukce schodů bude stát cca 70 000 Kč. 

- Starosta  dále  informoval  zastupitele  o  stavu  zídky,  která  ohraničuje  soukromý 
pozemek p. V., na ul. U Kašny. Zídka se nachází v dezolátním stavu a oprava zídky je 
nutná. O této situaci se bude i nadále jednat s p. V.

- P. David Zavěšický se dotázal na stav opěrné zdi na obecním hřišti v Suchých Lazcích. 
Rovněž se dotázal na statický posudek a financování v případě potřebných oprav.
Starosta obce odvětil, že p. K., který má opravy ve své režii, statický posudek dodá, 
nejdříve však musí být ze strany obce předložena reklamace. 

- P.  David Závěšický navrhuje,  aby veškeré náležitosti  spojené s možnými opravami 
opěrné zdi, byly podloženy i z právního hlediska.

- P. Bc. Jiří Lerche navrhuje, aby se k samotné reklamaci vyjádřili všichni stavebník, 
autorský dozor i statik. 

- Starosta řekl, že jednání s panem K., již proběhla a jsou domluveni na dalším postupu. 
Starosta také řekl, že všechna jednání byla vedena prozatím ústně a všechny doklady 
budou předány i v písemné podobě. 

- P. Bc. Jiří Lerche se dotázal na bod z předchozího zasedání MČ Suché Lazce, a to na 
volné finanční prostředky ve výši 100 000 Kč, které měly být použity na zavedení 
hydrologického vrtu na fotbalovém hřišti v Suchých Lazcích. Rovněž navrhuje částku 
ve výši 100 000 Kč investovat do zakoupení světelné tabule.

- Starosta  obce  odvětil,  že  pořízení  světelné  tabule  je  plánováno  na  rok  2017,  po 
domluvě s vedením TJ Suché Lazce. 

- P. Vladimíra Lencová se dotázala na pořizovací cenu světelné tabule.
- Starosta  obce  se  domnívá,  že  pořizovací  cena  tabule  bude  činit  cca  25 000  Kč  a 

vytvoření konstrukce bude v režii fotbalistů.
- P. Lukáš Dener informoval zastupitele o vhodném umístění světelné tabule.
- P. Bc. Jiří Lerche navrhuje přesunutí debaty o investování 100 000 Kč, jako bod na 19 

zasedání MČ Suché Lazce.
- P.  Ing.  Petr  Paláček  se  dotázal,  zda  proběhlo  odevzdání  připomínek  a  námitek 

k územnímu plánu za městskou částku Suché Lazce.
- Starosta řekl, že připomínky a námitky byly podány. 
- Zastupitelé berou na vědomí.



5 / 16 Chodníky na Přerovci – schválení dodavatele projektové dokumentace
 

- Starosta  informoval  zastupitele  o  nutnosti  zhotovit  projektovou  dokumentaci  pro 
chodník na Přerovci. Pro zhotovení nabídek na zpracování projektové dokumentace 
k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení byli  osloveni čtyři dodavatelé. Jako 
jediný dodavatel poskytl nabídku  J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o.

- Starosta obce otevřel diskuzi na téma schválení dodavatele projektové dokumentace.
- P. David Závěšický se dotázal, zda je výše dotace, kterou chceme využít na zhotovení 

chodníku, garantovaná.
- Starosta obce odvětil, že garance dotace není nikdy jistá.
- P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda se na ul. Přerovecká nachází jak dešťová, tak i 

odpadní kanalizace.
- Starosta obce řekl, že v daném místě se nachází pouze kanalizace dešťová.
- P. Bc. Jiří Lerche navrhuje, aby se stanovily alespoň dvě cenové nabídky.
- P. Ing. Petr Paláček se dotázal, zda všichni vlastníci soukromých pozemků, kterých se 

projektová dokumentace určitým způsobem dotýká,  s výstavbou chodníku souhlasí. 
Jedná  se  především o  vlastníky,  v jejichž  soukromém vlastnictví  se  nachází  vjezd 
k rodinným domům.

- Starosta  obce  informoval  zastupitele  o  celkové  peněžní  částce  projektové 
dokumentace, která činí 231 110 Kč. Částka v této výši bude vyplácena postupně dle 
jednotlivých  stupňů  dokumentace.  Dále  řekl,  že  oslovoval  dodavatele  projektové 
dokumentace na základě doporučení města Opavy. Dále sdělil, že nemá informace o 
tom, že by někdo nesouhlasil se zhotovením chodníku či vjezdů z majitelů pozemků.

- P.  Ing.  Petr  Paláček podal  svůj  návrh a  to,  aby peněžní  částka  byla  vyplacena  až 
následně, po získání stavebního povolení. 

- P. Bc. Jiří Lerche navrhuje, aby se odložil výběr zhotovitele až na rok 2017.
- Starosta upozornil zastupitele na dotační titul, který je aktivní k začátku příštího roku. 

A musí být zhotovena část k územnímu povolení. 
- P. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková by dotační titul využila.
- P.  David  Závěšický  se  dotázal  na  normy  související  s tvorbou  projektové 

dokumentace, které by v budoucí době mohly zamezit poškození stavby.
- Starosta obce konstatoval, že normy spojené s tvorbou projektové dokumentace jsou 

zákonem stanoveny.
- Starosta  obce  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  schválení  dodavatele  k  vypracování 

projektové  dokumentace,  vyřízení  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení 
prostřednictvím společnosti J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, s.r.o. 

- Zastupitelé souhlasí: 8. Zdržel se:1.

6 / 16 Různé

- Starosta  obce  upozornil  zastupitele,  na  zvyšující  se  počet  vozidel  parkujících  na 
parkovišti  ve středu obce,  u  místní  kašny.  Vozidla  jsou zde soustavně parkována i 
podobu několika dnů. Na návrh p. Bc. Jiřího Lercheho, navrhuje, aby na parkovišti 
byla umístěna dodatková dopravní značka, zakazující soustavné parkování delší jak 24 
hodin. Pokud majitel motorového vozidla překročí dobu parkování, bude mu za tento 
přestupek hrozit pokuta či odtažení automobilu. 

- P. David Závěšický navrhuje snížení doby parkování z 24 hod. na 12 hod.
- P.  Ing.  Václav  Skuplík  se  dotázal,  jakým  způsobem  se  bude  porušení  značení 

pokutovat.
- Starosta obce odvětil, že za porušení dopravního značení hrozí majiteli vozidla pokuta, 



vymahatelná Policií ČR či odtažení.
- P. Ing. Petr Paláček se zmínil, že tento problém se týká především jednotlivců.
- Starosta obce již dříve upozorňoval majitele vozidel na vzniklý problém s parkováním. 

Majitele vozidel toto upozornění i nadále ignorují.
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  umístění  dodatkové  tabule,  zakazující 

parkování delší jak 24 hodin na parkovišti ve středu obce.
- Zastupitelé souhlasí: 9.

- Starosta  obce  navrhuje  i  nadále  ponechat  dvě  parkovací  místa  pro  zaměstnance 
obecního úřadu. 

- Zastupitelé souhlasí: 9.

- Starosta obce obeznámil zastupitele o možném odkupu pozemku, který je v současné 
době v soukromém vlastnictví pí. H. Jedná se o část pozemku parc. č. 466, který je 
chodníkem.

- Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o možném odkupu pozemku paní H. za 
cenu obvyklou dle posudku. 

-  Zastupitelé souhlasí: 9.

- Pí. Mgr. et  Mgr. Martina Škrobánková upozornila zastupitele na nevhodné chování 
skupiny nezletilých mladíků, kteří se opakovaně zdržují na hřišti MŠ a ZŠ v Suchých 
Lazcích. 

- Starosta obce sdělil, že bude jednáno o instalaci kamerového systému, aby se tomuto 
vzniklému problému do příště zamezilo.

- Zastupitelé berou na vědomí.

7 / 16   Závěr.

Ing. Petr Paláček Mgr. et Mgr. Škrobánková



U S N E S E N Í

z 18. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 06. 09. 2016

1/16 ZMČ 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 18. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/16 ZMČ 16 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
p. Ing. Petr Paláček a pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
Zapisovatelkou zápisu sl. Šárka Slavíková.

3/16 ZMČ 16 Kontrola plnění usnesení ze dne 12. 07. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze dne 12. 07. 2016.

4/16 ZMČ 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v
období od 12. 07. 2016 - 05. 09. 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o kulturním létě 2016 v Suchých Lazcích
- informace o situaci spojenou s realizací dětského hřiště MŠ a ZŠ
- informace o domovních ČOV
- informace o vypouštění vodní nádrže Sedlinka 
- informace o uspořádání kontrolního dne Památník
- poděkování pana starosty za pomoc při opravách schodu u OÚ
- informace o havarijním stavu zídky u Kaple
  berou na vědomí.

5/16 ZMČ 16 Chodníky na Přerovci – schválení dodavatele projektové 
dokumentace
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro zhotovení 
chodníku na Přerovci dodavatelem J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, 
s.r.o.



6/16 ZMČ 16 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- umístění dodatkové tabule, zakazující parkování delší, jak 24 hodin na 
parkovišti ve středu obce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s ponecháním  dvou  parkovacích  míst  pro  zaměstnance  obecního  
úřadu. 
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s odkupem pozemku pí. H. na ul. Ve Dvoře.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
- nevhodné chování skupiny nezletilých mladíků

7/16 ZMČ 16 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík


