
Program 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 15. 1. 2019 v 18:15 hod.

1 / 3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 3 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
3 / 3 Volba  ověřovatelů  zápisu  a  zapisovatelky  ze  zasedání  zastupitelstva  MČ  

Suché  Lazce
4 / 3 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 22. 11. 2018
5 / 3 Ustavení likvidační a inventarizační komise pro období 2019 - 2022
6 / 3 Schválení finanční částky starostovi MČ Suché Lazce pro rychlé financování na 

období 2019 - 2022.
7 / 3 Schválení  výše  finančních  prostředků  (pokladny)  pro  platby  v hotovosti  na  

období 2019 - 2022.
8 / 3 Kronika na období 2019 - 2022.
9 / 3 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje 2019 - 2022.
10 / 3 Dotace obecním spolkům na rok 2019.
11 / 3 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2019.
12 / 3 Schválení záměru směny pozemků v k. ú. Suchých Lazců s LESY ČR, s. p.
13 / 3 Schválení záměru nového sportoviště v Suchých Lazcích – 1. etapa.
14 / 3 Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích.
15 / 3 Schválení záměru nákupu nového obecního traktoru.
16 / 3 Dodatek č. 1 – Oprava kulturního zařízení.
17 / 3 Harmonogram zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce na rok 2019.
18 / 3 Různé
19 / 3 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10

1 / 3 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.  Darina 
Vašková (řádně omluvena). 

- Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2 / 3 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce.  V rámci  programu  starosta  navrhl  přesunout  bod  10/3 Dotace  obecním 
spolkům na rok 2019 jako první bod v jednání. Jelikož přizvaní předsedové spolků 
mají další povinnosti a požádali starostu obce, aby mohl být tento bod předsunut. 

- Zastupitelé souhlasí: 10
- Nově  tedy  program  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  je  schválen  v této 

podobě: 
- 1 / 3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- 2 / 3 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- 3 / 3 Volba  ověřovatelů  zápisu  a  zapisovatelky  ze  zasedání  zastupitelstva  MČ  

Suché Lazce
- 4 / 3 Dotace obecním spolkům na rok 2019.
- 5 / 3 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 22. 11. 2018
- 6 / 3 Ustavení likvidační a inventarizační komise pro období 2019 - 2022



- 7 / 3 Schválení finanční částky starostovi MČ Suché Lazce pro rychlé financování
 na období 2019 - 2022.

- 8 / 3 Schválení  výše finančních prostředků (pokladny) pro platby v hotovosti  na  
období 2019 - 2022.

- 9 / 3 Kronika na období 2019 - 2022.
- 10 / 3 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje 2019 - 2022.
- 11 / 3 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2019.
- 12 / 3 Schválení záměru směny pozemků v k. ú. Suchých Lazců s LESY ČR, s. p.
- 13 / 3 Schválení záměru nového sportoviště v Suchých Lazcích – 1. etapa.
- 14 / 3 Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích.
- 15 / 3 Schválení záměru nákupu nového obecního traktoru.
- 16 / 3 Dodatek č. 1 – Oprava kulturního zařízení.
- 17 / 3 Harmonogram zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce na rok 2019.
- 18 / 3 Různé
- 19 / 3 Závěr
- Zastupitelé souhlasí: 10

3 / 3 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni Pavel Nelešovský a Ing. Petr Žůrek.
- Zastupitelé souhlasí: 10

4 / 3 Dotace obecním spolkům na rok 2019
- Starosta  obce informoval  zastupitele  o žádostech obecních složek o dotaci  pro rok 

2019.

- TJ Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o dotaci ve výši 200 000 Kč; 

v loňském roce čerpala dotaci 200 000 Kč.
- P.  Lukáš  Lenc se  vyjádřil  k fungování  TJ  Suché  Lazce  v loňském roce.  Sdělil,  že 

oproti  loňskému roku,  musí  otevřít  mužstvo  starších  žáků  a  požádat  o  spolupráci 
Štítinu popř. Pustou Polom, neboť starších žáků je méně v Suchých Lazcích než je 
potřeba pro fungování týmu starších žáků. Náklady na provoz TJ se ročně pohybují od 
340 do 400 tisíc. Nejvíce TJ trápí havarijní stav budovy na fotbalovém hřišti; bude se 
konat mimořádná valná hromada, na které se rozhodne, co bude s budovou dál; zda si 
ji TJ Suché Lazce ponechá, anebo nabídne obci do správy (převod majetku z TJ na 
MČ Suché Lazce).  

- P. David Závěšický se dotázal, zda má TJ Suché Lazce nějaké příjmy.
- P. Lukáš Lenc sdělil, že příjmy jsou z členských příspěvků, od sponzorů z dotací 

a nájmu Hospůdky na hřišti. Jiné další příjmy TJ Suché Lazce nemá.
- Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda jdou nějaké peníze z dotace na opravu klubovny a 

kolik peněz se do budovy ročně nainvestuje.
- P. Lukáš Lenc sdělil, že z dotace peníze na opravy budovy nejdou, v žádosti o dotaci je 

přesně uvedeno, na co bude použita a ročně je do budovy nainvestováno cca 90 tisíc.  
Největší položkou je elektřina, která se používá na vytápění.

- P. David Závěšický se dotázal, jak je to s nájemcem Hospůdky na hřišti.
- P.  Lukáš Lenc odpověděl,  že hospodu si  už nebude pronajímat  sl.  R. B. a dalšího 

zájemce zatím nemají.
- P.  David  Závěšický  podotkl,  že  by  nebylo  špatné  vyhlásit  výběrové  řízení  na 

provozovatele Hospůdky na hřišti, ať se o tom dozví větší okruh zájemců.



- Starosta poděkoval vedení TJ Suché Lazce za práci pro obec, hlavně vyzdvihl práci 
s mládeží. Taktéž sdělil, že bude přítomen jednání valné hromady TJ, kde se bude řešit 
majetek  TJ.  Starosta  vyzval  také  všechny  přítomné  zastupitele,  aby  se  zúčastnili 
jednání valné hromady. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 200 000 Kč pro TJ Suché Lazce.
- Zastupitelé souhlasí: 10

- SDH Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 100 000 Kč, v loňském 

roce čerpali dotaci ve výši 93 000 Kč.
- Starosta SDH Suché Lazce Ing. Petr  Žůrek informoval zastupitele o činnosti SDH. 

SDH má 69 dětí a 72 dospělých členů. Práce s dětmi je podstatnou součástí  SDH. 
Prostředky se v minulém roce využily na tyto akce: společenský ples, kaprobranní, 
pálení čarodějnic, tábor, účast na střeleckém dnu, zaplacení autobusové dopravy na 
soutěže  dětí  a  mládeže.  Plán  na  letošní  rok  je  podobný.  Dotace  se  využije  na 
autobusovou dopravu, na údržbu a opravu hasičárny, kde se bude realizovat renovace 
stolů. Dále je vše popsáno v žádosti o dotaci. 

- Dále  Ing.  Petr  Žůrek  sdělil,  že  příjmy  má  SDH  z členských  příspěvků,  ze  sběru 
elektrospotřebičů a železného šrotu a společenského plesu, který pořádá každý rok. 
Samozřejmě získávají i dotace z města v rámci grantového systému. 

- P. David Závěšický se dotázal, zda bude letos SDH pořádat dětský tábor.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že se dětský tábor konat bude. Zatím probíhají jednání, kde se 

uskuteční. Barnov je možný až v půlce srpna a SDH by chtělo tábor zachovat tradičně 
v prvním týdnu v červenci. V jednání je i varianta, že by se uskutečnil  na hasičské 
škole v Jánských Kouplelích popř. se počítá s možností,  že  dětský tábor by byl na 
Strážnici v Suchých Lazcích jako v minulém roce.

- Starosta poděkoval hasičům za práci s dětmi, jsou vzor v celém kraji a život v rámci 
obce doplňují velmi dobře.

- Starosta informoval zastupitele, že částka na autobusovou dopravu 25 000 Kč, která je 
uvedena  v žádosti  o  dotaci,  jako  každý  rok  zůstává  v rozpočtu  obce,  jelikož 
autobusovou  dopravu  pro  SDH  zajišťuje  samotná  obec.  Ale  danou  výši  je  nutné 
schválit zastupitelstvem MČ Suché Lazce. 

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  100 000 Kč pro  SDH Suché 
Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 10

- MS Hošťata
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí MS Hošťata (myslivecký spolek) o dotaci ve 

výši 31 000 Kč. V loňském roce sdružení čerpalo dotaci ve výši 30 000 Kč. 
- Zastupitelstvu se představil nový předseda mysliveckého spolku pan R. K.
- Sdělil, že sdružení hospodaří na katastru tří obcí, má 24 členů (4 z Podvihova,
- 1 z Komárova a 19 ze Suchých Lazců).
- Informoval, že dotace bude použita na nákup koroptví, které se již padesát let neloví 
- a jsou chráněny. Jejich zájmem je udržet populaci koroptví v naší přírodě. Dále bude 

dotace použita na nákup jaderného krmiva, léků a krmné soli pro zvěř.
- Příjmy mysliveckého sdružení  jsou hlavně z členských příspěvků, což  je  2 000 Kč 

ročně na člena a z prodeje zvěřiny.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 31 000 Kč pro MS Hošťata.
- Zastupitelé souhlasí: 10 



- Zásahová jednotka (JSDH) MČ Suché Lazce - vybavení jednotky
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Zásahové jednotky (JSDH) MČ Suché Lazce 
- o dotaci ve výši 98 000 Kč; v loňském roce čerpali dotaci ve výši 108 000 Kč.
- Starosta obeznámil zastupitele s problematikou Zásahové jednotky (JSDH) MČ Suché 

Lazce,  která spadá pod přímé vedení obce a  je  financována z rozpočtu MČ Suché 
Lazce.

- Starosta dále sdělil, že z dotace jsou hrazeny školení, zásahové obleky, nákup zařízení 
atd. Popis na co budou vyčleněny finanční prostředky, jsou uvedeny v žádosti o dotaci. 
Starosta opět zdůraznil že JSDH není obecní složka a funguje ze zákona a hlavním 
velitelem je starosta. Starosta také konstatoval, že za poslední čtyři roky se rapidně 
zvýšila  akceschopnost  JSDH a  to  především z toho  důvodu,  že  se  podařilo  JSDH 
vybavit potřebným aparátem, který je nutný pro zásah JSDH. Starosta je velmi rád, že 
JSDH je plně akceschopná a svojí činností jsou nápomocny v rámci fungování obce. 

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  98 000  Kč  pro  Zásahovou 
jednotku (JSDH) MČ Suché Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 10

- AVZO TSČ ČR SKÁLA
- Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci AVZO ve výši 33 500 Kč. 
- V loňském roce čerpali dotaci ve výši 25 500 Kč.
- P. O. K. sdělil, že finance budou využity na údržbu areálu střelnice a na akce pořádané 

pro děti jako je Střelecký den.  
- Dále pan K. sdělil,  že chtějí uskutečnit  nábor dětí na střelbu ze vzduchové pistole. 

Nábor by měl proběhnout na obecním hřišti.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 33 500 Kč pro AVZO TSČ ČR 

SKÁLA.
- Zastupitelé souhlasí: 10 

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

ve výši 45 000 Kč. V loňském roce čerpali dotaci ve výši 53 000 Kč.
- Sl.  S.  K.  informovala  zastupitelstvo  o  činnosti  klubu.  Každý  rok  pořádá  závody, 

v loňském roce dva halové a jeden venkovní. V minulosti se halové závody konaly 
v Opavě, od prosince v Komárově. Letos se bude konat o jeden závod navíc, venkovní 
mistrovství ČR

- Sdělila,  že činnost klubu je hlavně v oživení něčeho netradičního, co v každé obci 
není; účastní se i mezinárodních závodů /tři evropské poháry, jedno mistrovství světa/.

- Starosta poděkoval za výbornou reprezentaci. Konstatoval také, že na počet členů je 
výše dotace opravdu velmi velká,  ale je zde faktor velmi vysokého úspěchu členů 
střeleckého klubu nejen na poli reprezentace v rámci ČR, ale i Evropy a celého světa 

- a k tomu faktoru velmi přihlíží. A je názoru, že obec by tuto reprezentaci a propagaci 
měla podporovat. 

- Ing. Petr Žůrek podotkl, že klub by mohl mít větší propagaci mezi obyvateli.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 45 000 Kč pro Střelecký klub 

polní kuše.
- Zastupitelé souhlasí: 10 

- Klub důchodců
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 30 000 Kč, 

v loňském roce čerpali dotaci ve výši 30 000 Kč.



- Starosta sdělil, že v letošním roce pořádá Klub důchodů sportovní odpoledne 
- a zúčastní se ho členové klubu důchodců ze Štítiny, Háje ve Slezsku a Nových Sedlic. 

Dále  plánují  celodenní  výlet  po  krásách  naší  vlasti.  Nedílnou  součástí  fungování 
Klubu důchodů je každoměsíční setkávání. 

- Starosta dále informoval, že částka dotace zůstává v rozpočtu obce a proplácí se oproti 
daňovým dokladům a fakturám. Je to běžný postup, jelikož Klub důchodců nemá své 
IČO a vlastní účet. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro Klub důchodců.
- Zastupitelé souhlasí: 10

5 / 3 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 22. 11. 2018
- Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 22. 11. 2018. Usnesení je 

průběžně plněno. 
- Starosta  poděkoval  za  akce,  které  se  v obci  udály.  Poděkoval  paní  K.  V.  a  Josefu 

Dobošovi za uspořádaní vánočního jarmarku v kulturním zařízení obce. Za adventní 
koncert, který se uskutečnil v kapli Andělů strážných a zazpíval zde pan P. U. Za akci 
rozsvícení vánočního stromečku. Dále poděkoval paní ředitelce, škole a klubu rodičů 
za vánoční koncert  dětí  v kapli  Andělů strážných a uspořádaní vánočního jarmarku 
v sále Hostince u Baly. Poděkoval také panu Nelešovskému a panu M. a uspořádání 
výstavy vánočních pohlednic a svatých obrázků v kulturním domě. 

- Starosta  dále  poděkoval  panu  Davidu  Závěšickému  za  prosincový  sucholazecký 
zpravodaj, kde byl i malý dárek pro občany – pohlednice. 

- Starosta  sdělil  informace  k bio  popelnicím,  kdy  poslední  vývoz  v roce  2018  byl 
v prosinci. Se svozem se začne dle počasí v dubnu 2019; opět v sudé pondělí v měsíci. 

- Dále  starosta  informoval  o  velkoobjemových  kontejnerech.  Dle  pokynu  odboru 
životního prostředí  se počet velkoobjemových kontejnerů a četnost jejich vyvážení 
musí snížit. Jak bude probíhat snížení počtu velkoobjemových nádob se občané dozví 
časově v předstihu. 

- Starosta  informoval  o  dokončení  chodníku  na  Přerovci.  Proběhla  akce  k otevření 
chodníku  - Slavnostní otevření chodníku a první výšlap, který se uskutečnil v neděli 
23. 12. 2018 a zúčastnilo se jej cca 30 občanů. 

- Dále starosta sdělil,  že dojde k úpravám některých vjezdů. P. R. V. se dotázal,  zda 
budou  opět  přizváni  občané,  aby  byli  seznámeni  s tím,  jak  bude  oprava  vjezdů 
vypadat.  Starosta  sdělil,  že  ihned,  jak  bude  příznivé  počasí,  dojde  ke  schůzce  se 
stavební firmou a vjezdy se opraví. 

- Dále starosta informoval o schůzce s majitelem firmy RKL, která se uskutečnila na 
konci roku. Majitel firmy RKL pan S. přislíbil rozšíření zeleného pásu před firmou dle 
dohody se zastupiteli MČ Suché Lazce. 

- Starosta sdělil, že se připravuje na školním hřišti ledová plocha, kde budou moci děti 
v zimních  měsících  bruslit.  Zároveň  poděkoval  paní  ředitelce  Mgr.  Martině 
Škrobánkové, která toto umožnila a místostarostovi Ing.  Václavu Skuplíkovi,  který 
provádí samotnou realizaci ledové plochy s dalšími dobrovolníky.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  legislativní  úpravě  ulice  Ke  Strážnici,  kde  bude 
instalována značka zákazu vjezdu aut nad 3,5 tuny vyjma potřeb pro podnikání.  

- Dále starosta informoval, že se řeší hluk v nočních hodinách ve firmě Merkuro, spol. 
s r.o. Byla přivolána městská policie, která však neměla pravomoc v této záležitosti 
zasáhnout. Za městskou část Suché Lazce jsme učinili dotaz na Krajskou hygienickou 
stanici, jak v tomto případě postupovat. KHS nás odkázala na Zdravotní ústav, který 
měření  hluku  zajišťuje;  výsledky  měření  poté  předává  Krajské  hygienické  stanici, 
která může učinit další legislativní kroky. Měření hluku se nesmí dělat za špatných 



povětrnostních podmínek, venkovní teploty nemůžou být pod 0 a nesmí být sněhová 
pokrývka. Měření stojí 9 810 Kč bez DPH. 

- Starosta informoval, že pan V. H. se snaží o zmírnění hluku a budova se izoluje od 
hluku. 

- Mgr.  Martina  Škrobánková  sdělila,  že  hluk  jde  pořád  slyšet  a  hlavně  v nočních 
hodinách.

- Starosta informoval  o investičním plánu MČ Suché Lazce na období 2019 - 2022. 
Předpokládájí se investice za cca 13 mil. Korun z vlastního rozpočtu MČ Suché Lazce. 
Jedná se o vybudování nového sportoviště, lesoparku, generální opravy chodníků na 
ulici Přerovecká (ve třech fázích, od Přerovecké 26 až po Obecní úřad, Přerovecká  70 
-  Přerovecká 118 a Hostinec U Baly až  Přerovecká 77).  Dále  má být  realizována 
oprava vjezdu v centru obce u bývalé moštárny a oprava kontejnerového stání a vjezdu 
u hasičské zbrojnice v obci. Tento rok opět podáme žádost o nové hasičské auto, které 
máme jedno z nejstarších. Dále je v plánu oprava hřbitova, konkrétně dlažby, která je 
ve velmi špatném stavu (proběhne jednání s Technickými službami Opava). Zadáme 
projektovou dokumentaci ulici na Pískovně. V plánu je zakoupení nového obecního 
traktoru a oprava rozhlasu v obci. Dále plánujeme komplexní změnu územního plánu, 
aby byla možnost  stavět nové rodinné domy. Podáme žádost o dotaci na 1 litrové 
barely na zadržování dešťové vody. MČ má také zájem pořídit štěpkovač na zelený 
odpad.

- Starosta sdělil, že na obecních akcích se již nebudou používat jednorázové plastové 
výrobky, udělají se kelímky, které se budou moci využívat stále a budou se používat 
další výrobky z recyklovatelných materiálů. Vše bude ještě projednáno ZMČ Suché 
Lazce na dalším jednání v březnu 2019. 

- Starosta informoval, že letos se zasadí o to, aby v obci na České poště partner byl 
zřízen Czech point a ověřování podpisů a tím se zkvalitní služby pro naše občany.

- Dále starosta informoval o areálu na strážnici,  kde část pozemku nepatří SMO, ale 
panu Z. Proběhla již nějaká jednání a pan Z. chce směnit pozemek za jiný pozemek se 
SMO. O dalším jednání bude starosta informovat. 

- Zastupitelstvo bere na vědomí.

6 / 3 Ustavení likvidační a inventarizační komise pro období 2019 - 2022
- Starosta do 3členné Inventarizační a likvidační komise navrhl jako předsedu p. Pavla 

Nelešovského a jako členy p. Davida Závěšického a Mgr. Petra Orieščíka.
- Zastupitelé souhlasí:  10.

7 / 3 Schválení  výše  finančních  prostředků  (pokladny)  pro  platby  v hotovosti  
na období 2019 - 2022.

- Starosta navrhl částku pro rychlé financování ve výši 5 000 Kč. Stejnou částku pro 
tento  způsob  financování  měl  schváleno  zastupitelstvem  i  v předešlém  volebním 
období. Starosta vysvětlil, k čemu slouží částka na rychle financování. Je to maximální 
částka, za kterou může starosta zaplatit za jeden účet, který je účtován do pokladny 
v hotovosti. Je to limit, který se osvědčil již ve volebním období 2014 – 2018 a není 
třeba ho měnit. 

- Zastupitelé souhlasí: 10.

8 / 3 Schválení  výše  finančních  prostředků  (pokladny)  pro  platby  v hotovosti  na  
období 2019-2022



- Starosta navrhl výši finančních prostředků v pokladně pro účel vyplácení v hotovosti 
na 20 000 Kč. Je to částka, která byla schválena i v minulém volebním období 2014 – 
2018. Pro tyto potřeby plateb v hotovosti je dostatečná a není jí třeba měnit. 

- Zastupitelé souhlasí: 10.

9 / 3 Kronika na období 2019 - 2022
- Starosta  navrhl  p.  Davida Závěšického jako kronikáře pro období  2019 – 2022. P. 

David Závěšický je vhodným kandidátem na tuto funkci, dlouhodobě se totiž zabývá 
historií naší obce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

- Zastupitelé souhlasí: 10.

10 / 3 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje 2019 - 2022.
- Starosta  informoval  zastupitele  o  schválení  redakční  rady,  jejímž  předsedou  je 

jmenován p. David Závěšický, dalšími členy budou p. Pavel Nelešovský a Mgr. Petr 
Orieščík.

- Pavel Nelešovský za sebe navrhl pí Vladimíru Lencovou.
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  zvolení  redakční  rady  ve  složení  David 

Závěšický, Mgr. Petr Orieščík a Vladimíra Lencová.
- Zastupitelé souhlasí: 10

11 / 3 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2019.
- Starosta obeznámil zastupitele, že Rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2019 je ve výši 

5 599 000 Kč. Je to nárůst oproti roku 2018 cca o 500 000 Kč. 
- Starosta vyzval zastupitelé ke schválení rozpisu rozpočtu na rok 2019.
- Zastupitelé souhlasí: 10

12 / 3 Schválení záměru směny pozemků v k.ú. Suchých Lazců s LESY ČR, s.p.
- Starosta  seznámil  zastupitele  se  záměrem  směny  pozemků  od  Lesů  ČR,  s.p.  za 

pozemek  SMO  v katastru Lesních  Albrechticích.  Starosta  seznámil  zastupitelé 
s možností,  pokud  by  se  směna  podařila,  vybudování  lesoparku  pro  občany  na 
zadaném prostoru, který je momentálně předmětem jednání o směně. 

- Starosta vyzval zastupitelé k hlasování o záměru směny pozemků s majetku Lesy ČR 
s.p. v k.ú Suché Lazce (par.č. 703/1, 702/9, 703/2, 702/8, 703/3, 703/4, 703/5, 702/7, 
702/6, 702/5, 702/4, 702/3, 700/34, 700/20, 700/14, 700/21, 700/15, 700/22, 700/16, 
702/1,  700/17,  700/35,  700/33,  700/32,  700/31,  700/30,  700/29,  700/28,  700/27, 
700/25, 700/44, 700/43, 700/42, 700/41, 700/40, 700/39, 700/38, 700/37, 700/36, za 
pozemky  Statutárního  města  Opavy  v k.ú.  Lesní  Albrechtice  parc.č.700/7  a  část 
pozemku parc.č. 727/2.

- Zastupitelé souhlasí: 10

13 / 3 Schválení záměru nového sportoviště v Suchých Lazcích – 1. etapa.
- Starosta seznámil zastupitele se záměrem vytvoření nového sportoviště na obecním 

hřišti. Pokud dojde k tomu, že TJ Suché Lazce se na valné hromadě konané 25. 1. 
2019 rozhodne, že převede budovu na obec, bude se uvažovat o její rekonstrukci.

- Starosta seznámil zastupitele s třemi variantami na obnovu sportoviště. 
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení záměru nového sportoviště. Celý 

návrh nového sportoviště  necháme vytvořit  panem Ing. arch.  P.  M. Poté proběhne 
schůzka všech zainteresovaných stran a budeme dále jednat o nové podobě sportoviště 



v Suchých Lazcích. Nové sportoviště by mělo vzniknou, v rámci areálu současného 
obecního hřiště na ulici Na Pískovně.   

- Zastupitelé souhlasí: 10

14 / 3 Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích.
- Starosta seznámil zastupitele se záměrem (v první etapě) vyklizení půdních prostor a 

jeho zateplení. Nešlo by o rekonstrukci, pouze se tyto prostory vyklidí a zateplí se 
strop kvůli úniku tepla. 

- P. David Závěšický vznesl dotaz, co bude s dokumenty a materiály, které na půdě jsou.
- Starosta sdělil, že budou uschovány, vyhodí se pouze materiál,  který není evidován 

v majetku obce. 
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o vyklizení půdních prostor a uvolnění částky 

60 000 Kč na nezbytné výdaje jako je odvoz suti a nepotřebných materiálů.
- Zastupitelé souhlasí: 10

15 / 3 Schválení záměru nákupu nového obecního traktoru.
- Starosta seznámil zastupitele se záměrem pořídit nový obecní traktor. Nynější je již ve 

špatném stavu, za poslední 4 roky se do opravy obecního traktoru nainvestovalo 130 
000  Kč.  Nový  traktor  by  měl  být  pořízen  za  cca  400 000  Kč.  Bude  mít  vlečku, 
štěpkovač, radlici a mulčovač.

- Ing. Petr Žůrek dotázal co bude se starým traktorem.
- Starosta odpověděl, že se nabídne k prodeji.
- Ing.  Petr  Paláček se dotázal  na rozměry traktoru,  zda jej bude možno parkovat  ve 

stávajících prostorech.
- Starosta sdělil, že rozměry jsou podobné a do stávajících prostor se vejde. S novým 

typem traktoru byl seznámen také obecní zaměstnanec pan M. Ž.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o záměru pořízení nového obecního traktoru.
- Zastupitelé souhlasí: 10

16 / 3 Dodatek č.1 – Oprava kulturního zařízení.
- Starosta seznámil zastupitele s úpravami Dodatku č.1 – Oprava kulturního zařízení.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o Dodatku č.1 – Oprava kulturního zařízení.
- Zastupitelé souhlasí: 10

17 / 3 Harmonogram zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce na rok 2019.
- Starosta  seznámil  zastupitele  s harmonogramem  zasedání  zastupitelstva  MČ Suché 

Lazce na rok 2019 a to 5. 3. 2019, 14. 5. 2019, 16. 7. 2019, 3. 9. 2019, 5. 11. 2019.
- P. David Závěšický se dotázal, zda by nemohlo být zasedání zastupitelstva častější, 

nejlépe každý měsíc.
- Starosta přislíbil přidání termínů zastupitelstva.
- Zastupitelé berou na vědomí

18 / 3 Různé
- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, zda bude možné kelímky, které budou na obecních 

akcích, možné zapůjčit i jiným složkám na organizování jejich akcí.
- Starosta sdělil, že složky si budou moc kelímky půjčovat. Pořizovací cena kelímků je 

okolo 18 Kč, záloha bude na ně 50 Kč a budou vratné. P. David Závěšický vytvoří 
návrh loga, které se na kelímky bude tisknout. 



- Mgr.  Martina  Škrobánková  poděkovala  starostovi  Mgr.  Petru  Orieščikovi  a 
místostarostovi  Ing.  Václavu  Skuplíkovi  za  účast  na  zakončení  Envicupu,  který 
pořádala naše škola.

19 / 3 Závěr

Pavel Nelešovský                                                                                    Ing. Petr Žůrek



U S N E S E N Í

z 3. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 15. 1. 2019

1 / 3 ZMČ 19 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2 / 3 ZMČ 19 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Starosta navrhl přesunout bod 10 Dotace obecním spolkům jako první
v pořadí po volbě ověřovatelů a zapisovatelky zápisu z jednání:
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 3. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

3 / 2 ZMČ 19 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání
zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu
p. Pavla Nelešovského a Ing. Petra Žůrka 
Zapisovatelkou zápisu pí. Zuzanu Kubicovou

4 / 3 ZMČ 19 Dotace složkám pro rok 2019.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
Schvaluje 
Dotace pro obecní složky v této výši:
TJ Suché Lazce 200 000 Kč.
SDH Suché Lazce 75 000 Kč.
Zásahová jednotka (JSDH) 98 000 Kč.
MS Hošťata 31 000 Kč.
AVZO 33 500 Kč.
Klub polní kuše 45 000 Kč.
Klub důchodců 30 000 Kč.

5 / 3 ZMČ 19 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 22.11.2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- poděkování za akce konané v obci během adventu.
- informace o vývozu bio popelnic 
- informace o velkoobjemových kontejnerech
- informace o dokončení chodníku na Přerovci
- informace o úpravách některých vjezdů na Přerovci 
- informace o schůzce s majitelem firmy RKL o rozšíření zeleného pásu
- informace o ledové ploše na školním hřišti 
- informace o řešení hluku ve společnosti Merkuro spol. s.r.o 
- informace o investičním plánu na období 2019-2022 
- informace o zákazu jednorázových plastů na obecních akcích
- informace o záměru zřídit Czech Point na České poště Partner



6 / 3 ZMČ 19 Ustavení likvidační a inventarizační komise pro období 2019-2022
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
likvidační a inventarizační komisí ve složení Pavel Nelešovský –
předseda, David Závěšický a Mgr. Petr Orieščík – členové.

7 / 3 ZMČ 19 Schválení výše finančních prostředků (pokladny) pro platby
v hotovosti na období 2019-2022
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
starostovi obce částku 5 000 Kč pro rychlé financování.

8 / 3 ZMČ 19 Schválení výše finančních prostředků (pokladny) pro platby
v hotovosti na období 2019-2022
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
výši finančních prostředků v pokladně, pro účel vyplácení v hotovosti 
na 20 000 Kč.

9 / 3 ZMČ 19 Kronika na období 2019-2022
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
kronikáře na období 2019 – 2022  p. Davida Závěšického.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje
finanční odměnu za jednu kroniku za 8 000 Kč. 

10 / 3 ZMČ 19 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje 2019-2022
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
redakční radu sucholazeckého zpravodaje ve složení David Závěšický,
Mgr. Petr Orieščík a Vladimíra Lencová.

11 / 3 ZMČ 19 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
rozpis rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
starostu obce jako pověřeného měnit rozpis rozpočtu v roce 2019.

12 / 3 ZMČ 19 Schválení záměru směny pozemků v k.ú. Suchých Lazců 
s Lesy ČR, s.p.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
souhlasí 
se záměrem směny pozemků s majetku Lesy ČR s.p. v k.ú. Suché Lazce
(par.č. 703/1, 702/9, 703/2, 702/8, 703/3, 703/4, 703/5, 702/7, 702/6,  
702/5, 702/4, 702/3, 700/34, 700/20, 700/14, 700/21, 700/15, 700/22,  



700/16, 702/1, 700/17, 700/35, 700/33, 700/32, 700/31, 700/30, 700/29, 
700/28, 700/27, 700/25, 700/44, 700/43, 700/42, 700/41, 700/40, 
700/39, 700/38, 700/37, 700/36, za pozemky Statutárního města Opavy 
v k.ú. Lesní Albrechtice parc.č.700/7 a část pozemku parc.č. 727/2.

13 / 3 ZMČ 19 Schválení záměru nového sportoviště v Suchých Lazcích – 1. Etapa.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
se záměrem nového sportoviště.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
schvaluje 
realizaci prvotního návrhu na nové sportoviště.

14 / 3 ZMČ 19 Oprava půdních prostor Obecního úřadu v Suchých Lazcích
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí 
s vyklizením půdních prostor Obecního úřadu a uvolnění 60 tis. Kč na 
nezbytné výdaje s tímto spojené.

15 / 3 ZMČ 19 Schválení nákupu nového obecního traktoru
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
záměr pořízení nového obecního traktoru.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
pověřuje
starostu obce k dalšímu jednání ve věci nákupu nového traktoru.

16 / 3 ZMČ 19 Dodatek č.1 – Oprava kulturního zařízení
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
dodatek č.1 ke smlouvě – Oprava kulturního zařízení 
v pozměněné podobě.

17 / 3 ZMČ 19 Harmonogram zasedán zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
harmonogram zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

18 / 3 ZMČ 19 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informaci o plastových výrobcích v rámci akcí v Suchých Lazcích.
- poděkování pí. ředitelky ZŠ a MŠ Suché lazce Mgr. Martiny
Škrobánkové

19 / 3 ZMČ 19 Závěr

Mgr. Petr Orieščík                                                                                   Ing. Václav Skuplík


