
Program 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 21. 2. 2017 v 18:15 hod.

 1 / 22  Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
 2 / 22  Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
 3 / 22  Kontrola usnesení ze dne 10. 1. 2017.
 4 / 22  Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11. 1. 2017 - 20. 2. 

 2017.
 5 / 22  Závěrečný účet MČ Suché Lazce 2016.
 6 / 22  Dotace složkám pro rok 2017.
 7 / 22  Zásahová jednotka MČ Suché Lazce - vybavení jednotky.
 8 / 22   Obecní hřiště - nákup vybavení.
 9 / 22   Kulturní a společenské léto 2017.
10 / 22  Nákup obecního majetku - party stany.
11 / 22   Různé
12 / 22    Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10

1 / 22 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 přítomna pí Mgr. et Mgr. 
Martina Škrobánková (řádně omluvena). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

- Zastupitelé souhlasí: 10

2 / 22 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřena pí. Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvolení p. Bc. Jiří Lerche a p. Ing. Václav Skuplík 

      -    Zastupitelé souhlasí: 10

3 / 21 Kontrola usnesení ze dne 10. 1. 2017.

- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 29. 11. 2016. Usnesení 
je průběžně plněno.

- Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 22  Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11. 1. 2017 - 20. 2. 
 2017.

- Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na kulturním dění v obci. 
- Starosta obce sdělil, že Zabijačkové hody v Suchých Lazcích se velmi vydařily; 

zúčastnil se jich i primátor SM Opava pan Ing. R. K. a dále pak také pan senátor 
MUDr. Mgr. V. P., MBA. 

- Dále starosta poděkoval panu H., který vede Taneční večery v Hostinci U Baly.



- Starosta obce konstatoval, že je s definitivní platností schválena pobočka České pošty 
Partner v naší obci a bude fungovat od 1. dubna 2017. Služby pošty budou zachovány 
v dosavadním rozsahu a hodiny pro veřejnost budou rozšířeny. 

- Starosta obce dále předal aktuální informace o Zastupitelstvu města Opavy. 
- Starosta všem poděkoval za Tříkrálovou sbírku 2017, při které bylo vybráno v naší 

obci o osm tisíc korun více než v loňském roce.
- Starosta dále sdělil zastupitelům, že Ochranný svaz autorský /OSA/ monitoroval 

kulturní akce naší obce a žádá o doložení programu diskoték konaných na posvícení za 
poslední dva roky a zpětné proplacení. Poplatky budou dodatečně uhrazeny. 

- P. Ing. Petr Žůrek se dotázal na problematiku odbahnění vodní nádrže Sedlinka. 
- Starosta odpověděl, že na odbahnění nádrže bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové 

řízení. Předpokládá se, že nákladní automobily nebudou jezdit přes naši obec.
- P. Bc. Jiří Lerche se dotázal, jak pokračuje projekt výstavby chodníků na Přerovci.
- Starosta odpověděl, že projektová dokumentace je již hotová, chystá se naplánovat 

schůzku s občany, realizace by měla začít v říjnu letošního roku. Nyní vše závisí na 
vyjádření jednotlivých odborů MMO. Na pozemcích pro zhotovení chodníků je totiž 
projektována také kanalizace a ta může mírně brzdit rozhodnutí dotčených orgánů.

- P. PhDr. Richard Dener se dotázal na parkování kamionu pod místním hřbitovem. 
Navrhl oddělit cestu od travnatého pozemku, aby bylo jasné, kde mohou automobily 
parkovat.

- Starosta navrhl zákaz stání kamionu v obci, případně se nejprve dotáže ředitele 
Městské policie Opava, jak v tomto případě postupovat. 

- Zastupitelé berou na vědomí.

5/22 Závěrečný účet MČ Suché Lazce 2016 

- Starosta zaslal všem zastupitelům přehled hospodaření MČ Suché Lazce.
- Pro letošní rok bude naše obec hospodařit s rozpočtem cca 7,5 mil. korun.
- P. Závěšický se dotázal, zda peníze nemůže odčerpat město Opava.
- Starosta odpověděl, že toto není možné.
- Zastupitelé berou na vědomí.

6/22 Dotace složkám pro rok 2017

-     Starosta informoval zastupitele o žádostech obecních složek o dotaci pro rok 2017.
- Pro letošní rok nežádalo o dotaci jen Myslivecké sdružení Hošťata.

Klub důchodců
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 25 000 Kč, 

kdy nejvyšší položku tvoří autobusová doprava.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 25 000 Kč pro Klub důchodců
- Zastupitelé souhlasí: 10

AVZO TSČ CR SKÁLA
- Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci AVZO. V loňském roce čerpala tato 

organizace dotaci ve výši 33 500 Kč. Letos žádá o dotaci ve výši 47 500 Kč. Navýšení 
dotace je odůvodněno oslavami výročí vzniku této organizace. P. PhDr. Richard Dener 



sdělil, že finance budou dále použity na běžnou údržbu majetku, opravy střelnice a 
výměnu okapů.

- P. Ing. Petr Paláček se dotázal, zda byl řešen s hlídáním objektu.
- P. PhDr. Richard Dener a starosta odpověděl, že objekt je již monitorován.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 47 500 Kč pro AVZO TSČ CR 

SKÁLA.
- Zastupitelé souhlasí: 10

Střelecký klub polní kuše
- Starosta obce prezentoval zastupitelům žádost o dotaci Střeleckého klubu polní kuše. 

V loňském roce čerpal tento klub dotaci ve výši 43 300 Kč, letos obec žádá o nižní 
částku 36 300 Kč; organizace má přislíbenu dotaci přímo z rozpočtu Statutárního 
města Opavy. 

- P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda bude SK organizovat nějaké akce pro veřejnost. 
- Starosta odpověděl, že se budou letos konat minimálně dvě akce SK.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 36 300 Kč pro Střelecký klub 

polní kuše. 
- Zastupitelé souhlasí: 10

     SDH Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 95 000 Kč. V loňském 

roce čerpalo toto sdružení dotaci ve výši 103 000 Kč.
- Dle sdělení předsedy SDH Suché Lazce pana Ing. Petra Žůrka jsou akce konané SDH 

obdobné jako v loňském roce. Byla navýšena částka na autobusovou dopravu dětí na 
hasičské soutěže. 

- Pan Ing. P. Žůrek dále vysvětlil, že finance z dotace budou také využity na hasičský 
dětský tábor a organizaci Pálení čarodějnic. V žádosti je také zahrnuto školení pro 
mládež a strojníky. Předsedovi SDH bylo přislíbeno, že by toto školení provedli 
opavští hasiči. 

- Předseda SDH p. Ing. P. Žůrek sdělil, že zahrnut v žádosti o dotaci je i nákup softwaru 
pro hasiče, který byl nakonec získán zdarma, neboť ho zakoupilo město všem složkám 
dobrovolných hasičů. 

- P. Ing. Petr Žůrek závěrem doplnil, že v SDH Suché Lazce je nejvíce dětí v rámci 
okresu a mládež zůstává pro SDH Suché Lazce nadále prioritou.

- P. Bc. Jiří Lerche navrhoval, aby si složky vedly statistické údaje, kolik bylo 
vyčerpáno peněz loni a kolik letos a jakým způsobem byly tyto peníze proinvestovány. 
Zastupitelé tak budou lépe informováni, jak bylo s dotacemi naloženo.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 73 000 Kč pro SDH Suché 
Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 9 - 1 se zdržel

TJ Suché Lazce
- Starosta konstatoval, že TJ Suché Lazce žádá stejně jako loni dotaci ve výši 190 000 

Kč.
- Dle sdělení p. Lukáše Denera je nutná oprava střechy budovy na fotbalovém hřišti, 

vyšší soutěž s sebou přináší vyšší náklady například na rozhodčí atp.
- P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda je možné zjistit počet mladých hráčů nyní a 

v minulosti. 



- Pan Bc. Jiří Lerche navrhoval, aby si každá obecní složka statistiky vedla a předala 
tyto informace zastupitelstvu. P. Lerche navrhoval, aby to byla podmínka k přidělení 
dotací.

- Ing. Petr Žůrek vznesl dotaz na dorost a mládež v TJ. 
- Pan Lukáš Dener odpověděl, že ve většině okolních vesnic dorost chybí, TJ Suché 

Lazce se jej snaží zachovat. 
- Starosta apeloval na předsedu Lukáše Lence, aby děti vedl kvalitní trenér.
- P. Ing. Petr Paláček se dotázal, zda jsou v dotaci zahrnuty náklady na dětský den a zda 

jej bude TJ organizovat.
- Starosta informoval, že TJ bude dětský den na fotbalovém hřišti i v tomto roce pořádat 

a je již stanoveno datum dětského dne na 11. června 2017. 
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 190 000 Kč pro TJ Suché Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 10 

7/22 Zásahová jednotka MČ Suché Lazce – vybavení jednotky

- Starosta obeznámil zastupitele s problematikou Zásahové jednotky MČ Suché Lazce, 
která spadá pod přímé vedení obce a je financována z rozpočtu MČ Suché Lazce.

- Starosta dále sdělil, že je nutné tuto jednotku řádně vybavit. Starosta předložil návrh 
finančního rozpočtu na vybavení zásahové jednotky v celkové částce 108 000 Kč.

- P. Ing. Petr Žůrek na žádost starosty sepsal vše potřebné, čím je nutno ZJ vybavit. 
- Starosta obce sdělil, že vybavení jednotky je třeba doplňovat a měnit průběžně. Obuv 

je v pořádku, mundúry z roku 2000 jsou sice ještě dostačující, ale měly by se postupně 
měnit za novější, rukavice jsou v pořádku, helmy jsou také zachovalé.

- Starosta sdělil, že obec uvažuje o zakoupení obleku Patriot.
- P. David Závěšický se dotázal, jaký je rozdíl mezi stávajícími hasičskými obleky a 

novými.
- P. Ing. Petr Žůrek odpověděl, že stávající obleky splňují pouze základní podmínky pro 

zásah. Nový oblek je již vícevrstvý, zateplený, normovaný proti požáru, rozdíl je 
v materiálu a funkčnosti. Při správné péči o oděv by měl vydržet cca 10 let.

- Starosta sdělil, že se snaží zjistit možnost dotace z rozpočtu SM Opava.
- P. Ing. Petr Žůrek doplnil, že zásahová jednotka žádá o proplacení školení na řidičský 

průkaz sk. C pro dalšího člena družstva. Zásahová jednotka má také zažádáno skrze 
starostu o nový automobil. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o dotaci pro Zásahovou jednotku MČ Suché 
Lazce ve výši 108 000 Kč. 

- Zastupitelé souhlasí: 10
      

8/22 Obecní hřiště – nákup vybavení

- Starosta oznámil, že se bude nakupovat vybavení pro obecní hřiště. Jedná se o jednu 
velkou branku, světelnou tabuli.

- Starosta sdělil, že byla vybrána o něco dražší světelná tabule z důvodu větších 
rozměrů.

- P. David Závěšický vznesl dotaz, zda je již rozhodnuto o umístění tabule a zda budou 
branky uschovány kvůli možnému odcizení. 

- Starosta odpověděl, že branky budou uschovány vzadu na hřišti a budou zamknuté. 
Tabule bude umístěna v rohu u opěrné zdi. Tabule bude po každém zápase sundána a 
uschována. Rozměry světelné tabule jsou 185 cm x 100 cm.

- Pan Ing. Petr Žůrek se dotázal, o kolik by byla dražší tabule víceúčelová. 



- Pí Vlaďka Lencová navrhovala, aby se odhlasovala již vybraná tabule a hlasování se 
neodkládalo na další projednávaní zastupitelstva.

- P.  David Závěšický zjistil, že multifunkční tabule by stála 110 000 Kč bez DPH.
- Starosta navrhl schválení nákupu vybavení pro fotbalové hřiště (velká branka, světelná 

tabule) a vyzval zastupitele k hlasování. 
-     Zastupitelé souhlasí: 10

9/22 Kulturní a společenské léto 2017

- Starosta se dotázal zastupitelů, zda bude vhodnější zachovat stávající formát posvícení 
v centru obce, nebo ho u příležitosti výročí 640 let od první zmínky o obci Suché 
Lazce přesunout na fotbalové hřiště TJ Suché Lazce. 

- P. Ing. Václav Skuplík navrhoval, aby se akce konala za pěkného počasí na hřišti a 
v případě deštivého počasí v centru obce. Dodal, že střed obce je více pod dohledem 
a k pořádaní kulturních akci je vhodnější.

- Starosta uvedl, že se jedná pouze o výjimečnou akci, která by se konala na hřišti. 
- P. Ing. Petr Paláček se dotázal členů TJ, kdy se zahajuje sezona a zda nebudou muset 

přesunout zápasy.
- P. Petr Kubín odpověděl, že sezona začíná v polovině srpna a zápasy by se musely 

přesunout.
- P. Ing. Václav Skuplík navrhl možnost využití pozemku Charity Opava (bývalý dům 

Agapé). Některé atrakce by se daly přesunout na toto místo v blízkosti centra obce.
- Starosta přislíbil, že se pokusí oslovit majitele pozemku.
- Starosta s místostarostou se shodli, že se posvícení bude konat centru obce. Finanční 

prostředky se na tuto akci budou schvalovat v červnu.
- Zastupitelé berou na vědomí. 

10/22 Nákup obecního majetku - party stany

- Starosta přednesl návrh na nákup tří kusů party stanů. Starosta informoval, že dosud za 
pronájem jednoho stanu platí obec 1200 Kč po dobu konání akce. Stany by bylo 
možné za mírný poplatek zapůjčovat občanům naší obce. 

- P. David Závěšický se dotázal, zda jsou prostory k uskladnění stanů. 
- Starosta odpověděl, že obec disponuje místem k uskladnění stanů. 
- P. Bc. Jiří Lerche navrhl, aby se zakoupily pouze dva kusy těchto stanů na zkoušku. 
- Starosta obce oponoval, že vždy je potřeba tří stanů a ten třetí by stejně musel být 

zapůjčen. 
- P. Bc. Jiří Lerche navrhl zjistit více informací k party stanům. 
- Starosta odročil tento bod jednání na příští zasedání zastupitelstva.

11/22 Různé
 

- Starosta navrhl opravu kulturního domu. Zařízení v KD je nevyhovující, zastaralé. 
Celý objekt vyžaduje generální opravu – elektroinstalace, obložení, podlahy, stropy, 
střecha atd. Zařízení by muselo být uzavřeno po dobu letních prázdnin. Celková 
investice by činila cca 600 000 – 700 000 Kč. 

- P. David Závěšický navrhl, zda by nemohla být v rámci oprav střechy vytvořena 
střecha šikmá. Tímto by se vytvořil nový půdní prostor. 

- P. Bc. Jiří Lerche uvedl, že by se taková rekonstrukce velmi prodražila. 



- Starosta obce přislíbil do příštího zasedání bližší informace k opravě.
- Zastupitelé berou na vědomí. 

- Finanční odbor MM Opavy upozornil naši obec, že stravenky je možné 
zaměstnavatelem hradit jen do výše 38 Kč místo 50 Kč a 32Kč si doplácí 
zaměstnanec.

- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování příspěvku na stravování zaměstnancům ve 
výši 38 Kč. 

- Zastupitelé souhlasí: 10

- Starosta obce sdělil další informace k chodníku na Přerovci. Starosta uvedl, že vjezdy 
k jednotlivým domům bude platit obec, ale chodník k brance si již budou platit občané 
sami. Proinvestováno by mělo být cca 6 mil. Kč. Chodník bude začínat na Přerovecké 
ulici 130 u pana Halšky a povede až k točně autobusu.

- P. Ing. Petr Paláček uvedl, že se zdrží hlasování, neboť s projektem nebyl seznámen. 
- P. David Závěšický uvedl, že na internetu je volně přístupná projektová dokumentace 

z roku 2000, jejíž provedení je obdobné. 
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení projektové dokumentace chodníku 

na Přerovci.
- Zastupitelé souhlasí: 9 – 1 se zdržel.

- Starosta navrhl schválení přesunu finanční prostředků určených na rekonstrukci 
dětského hřiště při Základní škole v Suchých Lazcích do rozpočtu na rok 2017 
z důvodu nerealizace projektu a vyzval zastupitele k hlasování.

- Zastupitelé souhlasí: 10

- Paní Lencová se dotázala, zda obec proplatí pronájem sálu pro dětský maškarní 
karneval konaný v březnu.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o proplacení pronájmu sálu pro dětský 
maškarní karneval konaný v březnu 2017

- Zastupitelé souhlasí: 10

- P. Ing. Václav Skuplík se dotázal, jaká je situace ohledně zamítnutí vyjádření od firmy 
RVR traktorky.

- Starosta obce odpověděl, že ho kontaktovala projektantka, s tím, že by zastupitelstvu 
přišla odprezentovat, jak bude výstavba nové haly vypadat. Již se však neozvala a na 
jednání zastupitelstva nepřišla. 

- P. Bc. Jiří Lerche se zeptal předsedy TJ Suché Lazce pana Lukáše Lence, zda představí 
fotbalové mužstvo ve zpravodaji.

- Pan Lukáš Lenc uvedl, že ve zpravodaji je soupiska hráčů vždy uvedena.
- Bc. Jiří Lerche sdělil, že by uvítal, kdyby byly k hráčům přiřazeny i fotografie, což mu 

pan Lukáš Lenc přislíbil. 
- P. Ing. Petr Žůrek poděkoval jménem SDH za schválenou dotaci.

12/22 Závěr
 
Bc. Jiří Lerche                                                                                              Ing. Václav Skuplík



U S N E S E N Í

z 22. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 21. 12. 2017

1/22 ZMČ 17 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 22. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/22 ZMČ 17 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
p. Bc. Jiří Lerche, p. Ing. Václav Skuplík
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/22 ZMČ 17 Kontrola usnesení ze dne 10. 1. 2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze dne 10. 1. 2017.

4/22 ZMČ 17 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 11. 1. 
2017 - 20. 2. 2017.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o zřízení Pošty Partner od 1. dubna 2017.
- informace o projektové dokumentaci a realizaci stavby chodníku na 
Přerovci.
- poděkování pana starosty za kulturní život obci.

            - poděkování panu H. za vedení tanečních kurzů.
- poděkování pana starosty za Tříkrálovou sbírku.
- informace o dodatečném proplacení autorských poplatků OSA. 
- informace o realizace odbahnění vodní nádrže Sedlinka. 

5/22 ZMČ 17 Závěrečný účet MČ Suché Lazce pro rok 2016.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- závěrečný účet MČ Suché Lazce pro rok 2016.

6/22 ZMČ 17 Dotace složkám pro rok 2017.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
Schvaluje 

 Dotace pro obecní složky v této výši: 
                                            

TJ Suché Lazce 190 000 Kč.
SDH Suché Lazce 95 000 Kč.



Klub polní kuše 36 300 Kč.
AVZO 47 500 Kč.
Klub důchodců 25 000 Kč.

7/22 ZMČ 17 Zásahová jednotka MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s dotací pro nákup vybavení pro Zásahovou jednotku MČ Suché Lazce 
ve výši 108 000 Kč.

8/22 ZMČ 17 Obecní hřiště – nákup vybavení
                        Zastupitelstvo MČ Suché Lazce

                                    souhlasí
 - se zakoupením vybavení pro fotbalové hřiště (světelná tabule, velká 
branka). 

9/22 ZMČ 17 Kulturní a společenské léto
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- pořádání posvícení v centru obce. 

10/22 ZMČ 17 Nákup obecního majetku – párty stany
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
odkládá 
tento bod na příští jednání zastupitelstva. 

11/22 ZMČ 17 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
- informace o případné rekonstrukci kulturního zařízení v Suchých 
Lazcích. 

                        Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí
- s příspěvkem na stravenky pro rok 2017 ve výši 38 Kč pro každého 
zaměstnance, zbylá částka z hodnoty 70 Kč bude hrazena 
zaměstnancem.
- s výstavbou chodníku na Přerovci dle projektové dokumentace.
- s přesunem finančních prostředků určených na rekonstrukci dětského 
hřiště při Základní škole v Suchých Lazcích do rozpočtu na rok 2017
- s proplácením nájmu prostor pro dětský maškarní karneval.

12/22 ZMČ 17 Závěr

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík


