
Program 32. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 19. 6. 2018 v 18:15 hod.

1 / 32 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 32 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 32 Kontrola usnesení ze dne 10. 5. 2018
4 / 32 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 10.5.2018 - 18.6.2018
5 / 32 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 32 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018*2022
7 / 32 Majetkové záležitosti
8 / 32   Workoutové a dětské hřiště
9 / 32   Nákup kontejnerů na tříděný odpad
10/32   Různé
11/32   Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10

1 / 32 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.  Václav 
Skuplík  (řádně  omluven).  Zastupitelstvo  je  usnášeníschopné.  V rámci  programu 
starosta navrhl vypustit bod 9/32 a to z důvodu toho, že se nakonec dohodl s odborem 
životního prostředí  na koupi  kontejnerů a nemusí  tyto kontejnery kupovat  městská 
část. 

- Zastupitelé souhlasí: 10

2 / 32 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni p. David Závěšický a Ing. Petr Paláček.
- Zastupitelé souhlasí: 10

3 / 32 Kontrola usnesení ze dne 10. 5. 2018.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 10. 5. 2018. Usnesení je 

průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí

4 /32 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 10. 5. 2018 - 18. 6.
 2018.

- Starosta informoval, že na České poště Partner je vše připraveno pro spuštění internetu 
pro veřejnost. Občané budou mít možnost tisknout, kopírovat a laminovat dokumenty. 
SMO  musí  ještě  zajistit  IT  zapojení.  Na  České  poště  Partner  pak  bude  možné 
vyřizovat veškeré poplatky, které se platí na úřadě MČ Suché Lazce. 

- Starosta sdělil, že od 18. 6. 2018 začala pokládka suchovodu. Rekonstrukce vodovodu 
je první fází realizace chodníku na Přerovci. Dle harmonogramu by stavební práce na 
chodníku měly začít 27. 8. 2018. SMO oslovilo deset stavebních firem do výběrového 
řízení, 29. 6. 2018 končí podání nabídek.

- Dále starosta sdělil, že na letní brigádu byl přijat od 11. 6. 2018 p. L. D. ml. A od 1. 7.  
2018 nastoupí p. D. D. také na letní brigádu.



- Starosta informoval o problému příjezdové komunikace k chatám nad restaurací Heja. 
Občané, kteří zde celoročně bydlí, chtějí cestu zpevnit, aby se snáze dostávali ke svým 
obydlím.  P.  R.  L.  nesouhlasí  s umístěním  cesty  tak  blízko  k základům  objektu 
restaurace (posezení). Dne 20. 6. 2018 proběhne společná schůzka s majiteli objektů. 

- Starosta sdělil, že MČ Suché Lazce dostala nabídku od Lesů ČR, s.p. k odkupu cesty 
vedoucí od restaurace Heja k chatě p. V. (bývalá chata JZD). Jedná se cca o 623 m2 za 
600-700 Kč za metr což je cca 500 000 Kč. Proběhne schůzka starosty MČ Suché 
Lazce se zástupci firmy Lesy ČR, s.p. Jedná se o zemědělskou půdu, kde je výkupní 
cena 15 Kč za m2 (dle tabulek SMO). Starosta se domnívá,  že cesta by měla být 
obecní, ale chtěl by, aby ji Lesy ČR, s.p. převedly na obec bezúplatně.

- Starosta informoval, že oslovil projektanta, který navrhne projekt parkoviště naproti 
restauraci Heja. Opět je nutné oslovit Lesy ČR, s. p. s žádostí o odkup pozemků. 

- Starosta sdělil, že v měsíci červenci budou velkoobjemové kontejnery na zelený odpad 
přistavěny z důvodu státních svátků druhou středu tj. 11. 7. 2018.

- Dále starosta sdělil, že 20. 6. 2018 se poběží T-mobile olympijský běh.
- Starosta poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili akce Suché Lazce darují krev.

PhDr. Richard Dener se zúčastnil dalšího kontrolního dne na vodní nádrži Sedlinka. 
Sdělil, že nejsou odborně zaměřené výškové body na dně nádrže. Na výstavbu nového 
požeráku se musí  vyhlásit  výběrové řízení;  předpoklad  je,  že  se  začne  se  stavbou 
nového požeráku v lednu 2019.

- Starosta  informoval,  že  proběhla  kolaudace  přístavby  u  hasičárny  a  poděkoval 
místostarostovi, za její vyřízení.  

- Starosta poděkoval Klubu rodičů, hasičům, fotbalistům a AVZO za zorganizování akcí.  
Dále poděkoval panu T. B., že se postaral o občerstvení na Gulášfestu a sdělil, že příští 
rok se již na této akci  s největší pravděpodobností nebude vyhlašovat vítězný tým. 
Jelikož jsou na toto vyhlašování ve skrze negativní reakce a starosta nechce samotným 
hlasováním degradovat celou akci Gulášfestu.  

- Starosta sdělil, že se plánuje oprava vjezdu u bývalé moštárny v centru obce, kde je 
potřeba  zažádat  o  rozhodnutí  o  ohlášení  stavby.  Dále  je  v plánu  oprava  vjezdu  u 
hasičárny. 

- Starosta informoval, že proběhla schůzka o odkupu pozemku pana F. H. směrem ke 
kuřínu.

- Zastupitelstvo bere na vědomí.

5 / 32 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
- Starosta informoval zastupitele, že je nutné vybrat do KZ podlahu a nábytek.
- Starosta sdělil, že strop v KZ bude bílý, stěny budou také bílé, obložení v barvě dub 

halifax, Ing. Petr Paláček se dotázal, zda je možné vybrat firmu, která by nábytek a 
podlahu vybrala.

- Starosta sdělil, že možné by to bylo, ale byly by to náklady navíc.
- Zastupitelé hlasovali pro podlahu  Dub horský č.56440, židle a stůl do dekoru, který 

bude sedět k vybavení kulturního zařízení. Židle budou s nižším opěradlem, ať jdou 
skládat na sebe, bez čalounění.  

- Dále starosta informoval, že na rekonstrukci KZ dohlíží stavební dozor dle požadavku 
zastupitele a statik. Paní Skácelíková s odboru výstavby SMO potvrdila, že ohláška na 
opravu není potřeba. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o vybavení KZ, jak je výše uvedeno.
- Zastupitelé souhlasí:10



6 / 32 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
- Starosta informoval,  že je nutné pro následující  volební období 2018-2022 stanovit 

počet zastupitelů, musí být lichý počet, nejméně 7 nejvíce 15 zastupitelů. 
- Starosta navrhl zachovat stávající počet zastupitelů tj. 11.
- Starosta vyzval k hlasování o počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022 v počtu 

11 zastupitelů. 
- Zastupitele souhlasí: 10 

7 / 32 Majetkové záležitosti
- Starosta seznámil zastupitele s návrhem pana T. B. výměny popř. odkupu obecního 

pozemku před vinárnou restaurace U Baly. 
- Ing. Petr Žůrek se domnívá, že pozemek je v centru obce a měl by zůstat v majetku 

obce a zeptal se pana T. B., zda má nějaký důvod k odkupu či výměně pozemku.
- P. T. B. sdělil, že pozemek v minulosti patřil k původní hospodě; on by také chtěl tento 

pozemek využívat pro své hosty a občany k posezení venku. 
- P.  David  Závěšický  sdělil,  že  není  důvod,  aby  se  obecní  majetek  prodával  pro 

soukromé účely, a aby se rušila zeleň v centru obce. 
- p. B. sdělil, že chce prostor před vinárnou zkulturnit, dát tam lavičky na posezení.
- P.  David  Závěšický  vyjádřil  svou  obavu,  že  se  celý  prostor  zabetonuje,  popř. 

v budoucnu se zastřeší a na zeleň v centru obce již nezbude místo.
- P. T. B. sdělil, že mu šlo jen o to, aby se prostor zvelebil.
- Starosta sdělil,  že by rád podpořil  podnikatele v obci, ale principiálně by se nerad 

zbavoval obecního majetku; zeleň se může po dohodě upravit, tak, aby vyhovovala 
představě Hostince U Baly a také požadavkům obce. 

- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda chodník před vinárnou restaurace u Baly je v majetku 
města.

- Starosta sdělil, že ano.
- Starosta  informoval,  že  po  dohodě  se  zastupitelstvem může  pan  B.  při  větší  akci 

lavičky po určitou dobu na pozemku mít. Je nutné, aby zastupitelstvo udělilo souhlas. 
- S ohledem  na  vývoj  diskuze,  kde  se  většinově  zastupitelé  vyjádřili  proti  prodeji 

pozemku u vinárny Hostince U Baly pan T. B. stáhl svoji žádost o odkup, popřípadě 
výměnu pozemku za chodník před svým domem na ulici Přerovecká. 

- Starosta stáhl bod z hlasování
- Zastupitelstvo bere na vědomí.

8 / 32 Workautové a dětské hřiště
- Starosta informoval, že se opět povedlo vyhrát v Nápadech pro Opavu částku 255 000 

Kč  na  workoutové  a  dětské  hřiště  v Suchých  Lazcích.  Je  nutné  ovšem  na  celé 
workoutové a dětské hřiště vypsat soutěž. Je to zakázka nad 199 000 Kč bez DPH a je  
nutné oslovit alespoň tři firmy.

- Bc. Jiří Lerche se dotázal, jak bude hřiště vypadat.
- P.  David  Závěšický  odpověděl,  že  na  stránkách  www.suchelazce.cz je  rámcová 

vizualizace  hotová  a  k nahlédnutí.  Dále  sdělil,  že  největší  problém jsou dopadové 
plochy, a proto se musely přizpůsobit i prvky, které na dětském a workoutovém hřišti  
budou. Podrobnější vizualizaci vyhotoví až firmy s nabídkami. Vše je zamýšleno tak, 
aby mohlo společně cvičit více lidí najednou

- Starosta informoval, že se musí oslovit minimálně tři firmy a vyhlásit výběrové řízení.
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení vyhlášení výběrového řízení na workoutové a 

dětské hřiště.
- Zastupitelé souhlasí:10

http://www.suchelazce.cz/


9 / 32 Různé
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že v areálu bývalého JZD se o víkendu a po desáté 

večerní hodině ozývá velký hluk. 
- Ing.  Petr  Paláček se dotázal  jaký je  stav problematiky s rozšířením RKL a jižního 

obchvatu Komárova.
- Starosta sdělil, že firma RKL dostala stavební povolení a může stavět. Zavázala se, že 

zasadí keře a stromy, které vytvoří bariéru mezi RKL a Suchými Lazcemi. 
- K jižnímu  ochvatu  Komárova  pan  starosta  uvedl,  že  nedošlo  k žádné  změně.  Na 

červnovém projednávání krajského zastupitelstva MSK ZUR nebyla projednávána a 
další projednávání MSK bude až v září. Nedošlo ještě ani vyjádření k námitkám, které 
jsme předkládali.

- Ing. Petr Paláček se dotázal na nádobí, které bylo v kulturním zařízení obce.
- Starosta sdělil, že veškeré nádobí se převezlo z kulturního zařízení a po opravě bude 

dáno zase zpět; pouze se dokoupí do počtu 60 ks od každého druhu.
- Starosta  informoval  zastupitele  o  navýšení  ceny projektu  na  chodník  na  Přerovec. 

Očekával, že navýšení bude větší, nakonec se jedná o částku cca 36 000 Kč. 
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  doplatku  na  vícepracích  na  projektové 

dokumentaci na chodník na Přerovec v částce cca 36 000 Kč.
- Zastupitelé souhlasí:10

10 / 32 Závěr

Ing. Petr Paláček                                                                     David Závěšický



                                                             U S N E S E N Í

z 32. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 19. 6. 2018

1/32 ZMČ 18 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 32. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Stáhnutí bodu 9/32. 

2/32 ZMČ 18 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
p. David Závěšický a Ing. Petr Paláček 
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/32 ZMČ 18 Kontrola usnesení ze dne 10.5. 2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze dne10. 5. 2017

4/32 ZMČ 18 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 10. 5.
2018 - 18. 6. 2018.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o přípravě na internet pro veřejnost na České poště Partner
- informace suchovodu a začátku stavby vodovodu 
- informace o přijetí obecních brigádníků v období letních prázdnin
- informace o nabídce odkupu pozemků od Lesů ČR, s.p.
- informace o oslovení projektanta na parkoviště naproti restaurace Heja 
- poděkování dárcům krve
- informace o kontrolním dni na nádrži Sedlinka 
- informace o kolaudaci přístavby u hasičárny 
- poděkování Klubu rodičů, SDH, AVZO a TJ za pořádání akcí 
- informace o zadání projektu vjezdu v centru obce
- informace o odkupu pozemku od p. H.

5/32    ZMČ 18    Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
                  Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 

souhlasí
- s výběrem podlahy, dveří a nábytku pro kulturní zařízení

6/32 ZMČ 18 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s 11 členným zastupitelstvem pro volební období 2018-2022 



6/32 ZMČ 18 Majetkové záležitosti
bere na vědomí
- stažení bodu z projednávání zastupitelstva

7/32 ZMČ 18 Workoutové a dětské hřiště
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s vyhlášením výběrového řízení na workoutové a dětské hřiště

9/32 ZMČ 18 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
bere na vědomí
- informaci o hluku v areálu bývalého JZD v Suchých Lazcích
- informace k RKL a jižnímu obchvatu Komárova
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí 
- s vícepracemi na projektové dokumentaci na chodník na Přerovec 
v částce 36 000 Kč. 

10/32 ZMČ 18 Závěr

 
Pavel Nelešovský                                                                                    Mgr. Petr Orieščík


