
Program 24. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce 
konaného dne 16. 5. 2017 v 19:00 hod.

1 / 24 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 24 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 24 Kontrola usnesení ze dne 4. 4. 2017
4 / 24 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období  od 5.4.2017 - 15.5.2017
5 / 24 Referendum k jižnímu obchvatu Komárova
6 / 24 Různé 
7 / 24  Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10

1 / 24 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 Ing. Petr Paláček 
(řádně omluven). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

- Zastupitelé souhlasí: 10

2 / 24 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni p. David Závěšický a PhDr. Richard Dener. 
- Zastupitelé souhlasí: 10

3 / 24 Kontrola usnesení ze dne 4. 4. 2017.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 4. 4. 2017. Usnesení je  

průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí

4 / 24 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 5. 4. 2017 - 15. 5.
 2017.

- Starosta obce informoval zastupitele, že proběhl Den Země. Poděkoval všem, kteří se 
akce zúčastnili.  Vysazovaly se nové stromy na ulici  Přerovecké a keře u obecního 
parkoviště.  V  pátek  19.  5.  2017  se  budou  dosazovat  zbývající  rostliny  v  okolí 
parkoviště OÚ. Občané, kteří se chtějí zúčastnit, mohou přijít v pátek od 14:30 h. Do 
výsadby nové zeleně obec investovala 60 000 Kč (20 000 Kč - dotace, 10 000 Kč - 
fond starosty a 30 000 Kč - rozpočet obce). 

- Dále starosta obce sdělil, že v projektu chodníku na Přerovci muselo dojít ke změně a 
upravuje  se  projektová  dokumentace.  Parkoviště  u  restaurace  Heja  výstavbou 
chodníku zanikne. Starosta obce bude usilovat o odkup pozemku naproti restaurace 
Heja, kde by mohlo vzniknout náhradní parkoviště. První jednání s majiteli pozemků 
by mělo proběhnout příští  týden. Po vyhotovení upravené projektové dokumentace 
chodníku  na  Přerovec  proběhnou  jednání  s  primátorem  SMO.  Dále  starosta  obce 
přislíbil setkání se všemi majiteli dotčených pozemků s ohledem na to, že jim bude 
vysvětlen  celý  projekt  chodníku  a  dále  bude  s  každým  majitelem  nemovitosti 
domluven individuální přístup při stavbě chodníku. 

- Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtu MČ, který by měl být v příštím roce 
navýšen o dalších 500 000 Kč a měl by činit cca 5 000 000 Kč.  



- Starosta obce dále sdělil, že jsou již domluveny atrakce na Sucholazecké posvícení. Z 
atrakcí  bude  připraven  řetízkový  kolotoč  a  loď;  pokud  se  najde  vhodné  místo  i 
autíčková dráha. Program Sucholazeckého posvícení bude znám do příštího týdne.

- Starosta  obce  informoval  o  Poště  Partner.  Na  pobočku  pošty  bylo  instalováno 
zabezpečovací zařízení firmy Laznet a prostory pošty jsou pod dohledem firmy BOIS. 

- Starosta obce sdělil informace k nádrži Sedlinka. Od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2018 by mělo 
probíhat čištění nádrže.  Zatím probíhá výběrové řízení na firmu, která bude vývoz 
odpadu realizovat. Smlouva ještě není podepsána.

- Dále starosta  obce poděkoval SDH Suché Lazce za výjezd k mimořádné situaci u 
nádrže  Sedlinka.  Hasiči  SDH  asistovali  dvěma  výjezdovým  hasičským  vozům  z 
Opavy. Při pálení klestí, začala hořet hydraulika malého bagru, který klestí shrnoval, 
proto  obsluhující  pracovníci  zavolali  hasiče.  Škody  na  zdraví  ani  na  materiálu 
nevznikly.

- Starosta obce pozval všechny na první akci konanou v rámci Kulturního léta 2017. 
Jedná se o Gulášfest, který proběhne 27. 5. 2017. Již je přihlášeno 6 týmů. Letos bude 
menší změna v organizaci - nejlepší guláš vybere místo veřejnosti  odborná porota. 
Starosta obce dále pozval zastupitele na následnou akci dne 28. 5. 2017 - Střelecký 
den. 

- Starosta obce poděkoval SDH za pořádání sbírky Květinový den. Starosta SDH Ing. 
Petr Žůrek poděkoval všem, kteří přispěli.

- Starosta obce poděkoval SDH za zorganizovaní vydařené akce Pálení čarodějnic.
- Starosta obce dále poděkoval všem, kteří se zúčastnili oslav 72. výročí osvobození 

obce, především SDH.
- Starosta sdělil, že v obci probíhá ořez lip. Pan Jan Jedlička pokračuje s ořezem na 

hřbitově a končit  bude na Přerovecké ul.  u p. V. H. Starosta obce poděkoval Janu 
Jedličkovi. 

- David Závěšický se dotázal na situaci ohledně chodníku na Přerovci a dále, kdo jej 
bude  financovat.  Starosta  obce  sdělil,  že  se  čeká  na  vyjádření  ŘSD  a  SMVaK. 
Investice by měla být financována z rozpočtu obce, dále pak z dotace SFDI a dále pak 
z rozpočtu SMO.

- Paní  Vladimíra  Lencová  se  dotázala  na  možnost  opravy  chodníku  u  hasičské 
zbrojnice. Starosta obce sdělil, že se pokusí dohodnout s TS Opava, zda by nebylo 
možné chodník prozatímně opravit.

- Bc. Jiří Lerche se dotázal, jak pokračuje situace s vjezdem u bývalé moštárny, starosta 
obce odpověděl, že záležitost je v řešení..

- Zastupitelstvo bere na vědomí.

5 / 24 Referendum k jižnímu obchvatu Komárova
- Starosta obce oznámil, že proběhla schůzka s vedoucím odboru vnitřních věcí MMO 

Ing. P. S. a vedoucím odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti MMO Ing. V. S., 
kde společně projednávali formu a náležitosti referenda. 

- Starosta obce dále sdělil, že ZMO musí vydat souhlas s referendem. Referendum musí 
splňovat náležitosti dle zákona. Referendum může probíhat současně s volbami např. 
do PS, ovšem dané referendum musí mít svojí vlastní volební komisi. 

- Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková navrhla, že se referendum může uskutečnit v ZŠ.
- Starosta obce navrhl schválit rozpočet na referendum ve výši 30 000 Kč a pětičlennou 

komisi. Dále, budou starostou obce zajištěny dostatečné informace k referendu, které 
budou sloužit zastupitelům a zastupitelkám při schvalování referenda.

- Zastupitelé berou na vědomí



6 / 24 Různé
- Ing. Válav Skuplík požádal za spolek Suché Lazce občanům, z. s. o dotaci ve výši 20 

000 Kč. Spolek využije tyto finanční prostředky na právní poradenství ve věci varianty 
Jižního obchvatu Komárova. 

- Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda je výše dotace dostačující, Ing. 
Václav Skuplík sdělil, že je dostačující. 

- Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o dotaci pro Suché Lazce občanům, z. s. 
ve výši 20 000 Kč

- Zastupitele souhlasí: 9, zdržel se: 1

- David Závěšický přednesl  návrh na vytvoření  pietního místa  na půdorysu původní 
sucholazecké kaple, který se nachází na obecním pozemku před domem pana S. na ul. 
Přerovecká.  Ideou je  ozvláštnění  naší  obce a  seznámení  občanů s historií.  Většina 
občanů  neví,  že  vůbec  stará  kaple  v  naší  obci  stála,  pietní  místo  by  na  ni  mělo 
upomínat. Jednalo by se o půdorys do výšky 40 cm, byl by naznačen vchod do kaple a 
místo  oltáře  by  stál  kříž.  Uvnitř  půdorysu  by mohly  být  postaveny dvě  lavičky a 
informativní tabule. Stavba by byla bezzákladová a dle konzultace s architektem by 
nebylo nutné stavební povolení. Pan Závěšický se inspiroval v nedalekém Smolkově, 
kde obdobné místo vytvořili. 

- Bc. Jiří Lerche argumentoval, že v daném místě se tato stavba nehodí a nezapadá do 
zastavěné části obce.

- Ing.  Petr  Žůrek vyjádřil  názor,  že uměle vytvořené pietní  místo působí  nepatřičně; 
pouze  kříž  a  lavička  by  byla  pochopitelnější.  Pan  Žůrek  velmi  ocenil  myšlenku 
historické zajímavosti, ale představuje si decentnější provedení.  

- Starosta  obce  také  ocenil  zajímavý nápad;  dal  ke  zvážení  vymyslet  jinou variantu 
provedení. 

- PhDr. Richard Dener upozornil,  že se jedná o výrazný zásah do vzhledu obce a je 
potřeba zjistit i od občanů, zda by o takový projekt stáli. Na druhou stranu, mnoho 
zajímavých  míst  v  naší  obci  není,  proto  by  tuto  myšlenku  nezavrhoval.  Je  nutné 
oddělení dvou věcí - myšlenky a realizace. 

- Starosta obce navrhl udělat mezi občany průzkum, navrhnout tři varianty provedení a 
vyzvat občany, ať se k daným variantám vyjádří. 

- Zastupitele berou na vědomí. 

- Pan S. K. se informoval, zda obdrží občané popelnice na zelený odpad, v nedávné 
době se o nich dočetl na internetu.

- Starosta  obce  odpověděl,  že  se  aktuálně  žádá  o  dotace.  Není  shoda  v  intervalech 
vyvážení. Navrhováno bylo - jednou za čtrnáct dní komunální a jednou za čtrnáct dní 
zelený odpad. Z pohledu starosty je toto nedostačující.  

- Pan  S.  K.  se  dotázal  na  neúnosný  stav  ul.  Přerovecká.  Starosta  obce  sdělil,  že  v 
kompetenci obce ani finančních možnostech není oprava silnic, v této věci se musí 
obrátit na Správu silnic MSK.

7 / 24 Závěr

PhDr. Richard Dener                                              David Závěšický



U S N E S E N Í

z 24. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 16. 5. 2017

1/24 ZMČ 17 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 24. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/24 ZMČ 17 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
p. David Závěšický a PhDr. Richard Dener 
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/24 ZMČ 17 Kontrola usnesení ze dne 4. 4. 2017
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze dne 4. 4. 2017

4/24  ZMČ 17 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 5. 4.
2017 - 15. 5. 2017.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování za organizaci Dne Země a informace o výsadbě zeleně 
v centru obce,
- informace o změně projektu chodníku na Přerovci a o záměru odkupu 
pozemků pro vznik parkoviště u restaurace Heja,
- informace o navýšení rozpočtu pro MČ Suché Lazce v příštím roce,
- informace o atrakcích v rámci Sucholazeckého posvícení, 
- informace o zabezpečení pobočky Pošta Partner, 
- informace k termínu odbahnění nádrže Sedlinka, 
- informace o zásahu hasičských jednotek u nádrže Sedlinka, 
- pozvání na akce v rámci Kulturního léta 2017, 
- poděkování SDH za sbírku Květinový den, 
- poděkování za organizaci Pálení čarodějnic, 
- poděkování za účast a organizaci 72. výročí osvobození obce, 
- informace o ořezu lip,
- informace o financování chodníku na Přerovci, 
- informace o chodníku u hasičské zbrojnice a možnost opravy, 
- informace o situaci vjezdu u bývalé moštárny.

5/24     ZMČ 17    Referendum k jižnímu obchvatu Komárova
                  Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 

bere na vědomí 
- informace k referendu



6/24 ZMČ 17 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s dotací ve výši 20 000 Kč pro spolek Suché Lazce občanům, z. s. 

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
- návrh průzkum mezi obyvateli MČ ohledně vytvoření pietního místa 
bývalé sucholazecké kaple.

7/24 ZMČ 17 Závěr

 
Pavel Nelešovský                                                                                    Mgr. Petr Orieščík


