
Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 20. 8. 2019 v 18:15 hod.

1 / 6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 6 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 6 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23. 4. 2019.
5 / 6 Pachtovní smlouva
6 / 6 Koupě nového obecního traktoru
7 / 6 Schválení záměru nákupu velkoobjemových nádob na vodu pro občany 

Suchých Lazců
8 / 6 Různé
9 / 6 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 8

1 / 6 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 Mgr.  Martina 
Škrobánková  (řádně  omluvena),  Ing.  Petr  Paláček  (řádně  omluven)  a  Pavel 
Nelešovský (řádně omluven). 

- Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka. Tato 
nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů, v případě, že 
dojde  k  situaci,  která  vyvolává  v  osobách  ověřovatelů  zápisu  nejistotu,  zda 
interpretace  textu  v  zápisu  je  založena  na  skutečných  událostech,  které  byly 
předmětem jednání  na  ZMČ Suché  Lazce.  Nahrávka je  majetkem obecního  úřadu 
městské  části  Suché  Lazce.  K tomuto  účelu  starosta  obce  zakoupil  diktafon,  který 
bude  uchováván  na  obecním  úřadě  a  používán  pouze  pro  audio  záznamy  ze 
zastupitelstva.

- Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

2 / 6 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce.  V rámci  programu starosta  navrhl  vyjmout bod 5.  -  Pachtovní  smlouva -  z 
důvodu nejasností okolo pozemku 800/3. Jedná se o lesní plochu, která se neobdělává 
a  není  zřejmé k čemu ji  Zemědělská,  a.s.  Kylešovice  bude potřebovat.  Pan David 
Závěšický obává, aby nedošlo k odtěžení dřeva z této lokality. 

- Starosta obce sdělil, že zjistí potřebné informace a na příštím zastupitelstvu je sdělí 
zastupitelům. 

- Nově  tedy  program  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  je  schválen  v této 
podobě: 

1/6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2/6 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3/6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky MČ Suché Lazce ze zasedání zastupitelstva 
MČ Suché Lazce
4/6 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23. 4. 2019
5/6 Koupě nového obecního traktoru



6/6  Schválení  záměru  nákupu  velkoobjemových  nádob  na  vodu  pro  občany 
Suchých Lazců
7/6 Různé
8/6 Závěr

- Zastupitelé souhlasí: 8

3 / 6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni pí Darina Vašková a p. David Závěšický
- Zastupitelé souhlasí: 8

4 / 6 Kontrola usnesení ze dne 23. 04. 2019.
- Starosta  informoval  zastupitele  o  plnění  usnesení  ze  dne  23.  4.  2019.  Usnesení  je 

průběžně plněno. 
- Starosta obce sdělil, že proběhla jednání s náměstkem hejtmana Moravskoslezského 

kraje Ing. J. U. za účasti Ing. P. K. ze Správy silnic a dálnic MSK středisko Opava.  
Vzhledem ke stáří cesty, bude nutné opravit celé podlaží a oprava se odhaduje na 10-
15 mil. Kč, které MSK momentálně na opravu cesty nemá. Dále starosta sdělil, že se 
množí  dotazy  na obecní  splaškovou kanalizaci.  Sdělil,  že  se  řeší  v rámci  pracovní 
skupiny,  kterou sám inicioval.  SMO našlo dotační  titul,  o který bude žádat.  Tento 
dotační  titul  by  mělo  město  využít  pro  realizaci  splaškové  kanalizace  pro  MČ 
Komárov a Suché Lazce. Starosta bude dále o celé akci informovat nejen zastupitele, 
ale také občany Suchých Lazců. 

- Dále starosta poděkoval všem, kteří se starají o průběh kulturního léta v obci. Akce 
jsou čím dál větší a bez pomoci dobrovolníků by se nedaly zvládnout.

- Sdělil,  že  letošní  pivní  festival  se vydařil,  bohužel  byl  zakončen deštěm, ale i  tak 
proběhl k velké spokojenosti hostí. Následuje největší akce kulturního léta v Suchých 
Lazcích tj. Posvícení a bude zakončeno v záři Vinobraním.

- Proběhne  také  vítání  občánků  v obci,  kdy  rodiče  narozených  dětí  se  musí  sami 
přihlásit vzhledem k GDPR. 

- Starosta dále informoval, že od září bude v obci probíhat kurzy jógy. Kurz se bude 
konat každé pondělí od 17-18 hodin v tělocvičně ZŠ a MŠ Suché Lazce.

- Starosta informoval, že od září budou dále pokračovat konverzační kurzy angličtiny 
vedené panem M. Ř.

- Ing. Petr Žůrek se dotázal na značku zákazu vjezdu kamionu na Strážnici a vyčištění 
cesty vedoucí na Strážnici. Starosta sdělil, že se cesta bude čistit na podzim, až opadne 
první listí. Zajistí šetrné vyčištění. Značku probíral s panem S. a bude instalována.

- Dále  starosta  sdělil,  že  byla  podána  žádost  o  tři  dopravní  zrcadla  a  to  na  ulici 
Přerovecké, Sedlické a Jičínské. Od technických služeb jsme dostali cenovou nabídku, 
kterou jsme akceptovali,  ale tato byla zamítnuta Policií ČR - dopravní inspektorát, 
neboť  chyběl  znalecký  posudek  a  kulaté  razítko.  Starosta  sdělil,  že  nechá  udělat 
autorizovaný projekt, neboť dopravní situace v těchto místech je značně nebezpečná a 
poté se opět předá na Polici ČR - dopravní inspektorát.

- Ing. Petr Žůrek se dotázal, jak dopadla situace s udělením čestného občanství JUDr. 
Drahomíru Illíkovi. Starosta sdělil, že oslovil pana Illíka dopisem, na který obratem 
mu pan Illík odpověděl. Sdělil, že je za tuto poctu velice rád a pozval zástupce obce na 
podzim  na  oslavu  jeho  devadesátých  narozenin,  kde  mu  bude  čestné  občanství 
předáno.  Poté  přijede  na  75.  Výročí  osvobození  obce,  kde  bude  oceněn  i  mezi 
lazeckými občany.



- Dále  starosta  sdělil,  že  z důvodů  nedodání  projektové  dokumentace  nemohly  být 
započaty práce na vjezdu před hasičárnou. Tímto se omluvil SDH a sdělil, že vjezd se 
začne opravovat co nejdříve. Do týdne by měla být hotová dokumentace pro ohlášku.

- Zastupitelé berou na vědomí 

5 / 6 Koupě nového obecního traktoru
- Starosta  obce sdělil,  že  v rámci výběrového řízení  bylo osloveno pět  firem a to  1. 

Slezská strojní a.s.,  AGROTIP Opava s.r.o., RVR – Agro a.s., PRODAG, ,P & L, spol. 
s r.o. jediná společnost, která podala nabídku byla  RVR – Agro a.s. s nabídkovou 
cenou  503 873,00 Kč.  Traktor  bude mít  vyhřívanou a odhlučněnou kabinu,  návěs 
sklápěcí, rotační sekačku a radlici přední otočnou, Tato smlouva musela být schválena 
radou města  Opavy,  jelikož  splňuje  již  podmínku dodávky nad 500 000 Kč a  dle 
Statutu města musí být tato smlouva podepsána panem primátorem Navrátilem. 

- Dále starosta sdělil, že starý traktor je ve velmi špatném stavu, lidé si stěžují na jeho 
hlučnost a opravy vyjdou ročně na 30-40 tisíc korun. 

- Starosta dále zjišťoval situaci ohledně obecních traktorů i v okolních obcích a např. 
v Komárově si traktor pouze pronajímají na zimní údržbu za 30-40 tisíc korun ročně. 
Domnívá se, že to by se naší obci jednoznačně nevyplatilo.

- Ing. Petr Žůrek se dotázal, kde bude nový traktor parkovat. Starosta sdělil, že traktor 
bude parkovat stejně jako minulý v hasičárně.

- Dále starosta sdělil, že o starý traktor je zájem. Když se prodává obecní majetek, je 
nutné na něj udělat odhad. Byl pozván odhadce na původní traktor, který zjistil, že bez 
SPZ značek není možné na traktor odhad udělat.  Starosta požádal  SMO o udělení 
značek, momentálně je to v jednání. Není jisté, že u STK projde traktor emisemi.

- Ing. Petr Žůrek se dotázal na drtič větví k traktoru, zda bude součástí vybavení.
- Starosta sdělil, že ne. Byl zájem ho koupit, ale domnívá se, že drtič větví by pro obec 

měl být opravdu výkonný, a nejprve odzkoušený buď zápůjčkou anebo pronájmem. 
Následně bychom měli rozhodnout o koupi. 

- P. David Závěšický se dotázal, jaká je dodací lhůta traktorku. Starosta sdělil, že v září-
říjen 2019 bude traktor dodán obci.

- P.  David  Závěšický  se  dotázal,  zda  by  nešlo  k novému  traktoru  využít  původní 
příslušenství.  Starosta  sdělil,  že  původní  příslušenství  není  s novým  traktorem 
kompatibilní.

- Ing. Petr Žůrek se dotázal, zda na traktor bude stačit řidičské oprávnění typu „B“
- Starosta  sdělil,  že  ano.  Traktor  bude  mít  SPZ  a  bude  moci  jezdit  po  dopravních 

komunikacích.
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  uvolnění  finančních  prostředků  na  koupi 

nového obecního traktoru
- Zastupitelé souhlasí: 8

6 / 6 Schválení záměru nákupu velkoobjemových nádob na vodu pro občany 
Suchých Lazců

- Starosta  sdělil,  že  na  webových  stránkách  obce  proběhla  anketa:  Ocenili  byste 
možnost získání 1000 L barelů od obce, jako jedno z opatření pro zadržování vody?
Ankety  se  zúčastnilo  106  hlasujících  a  90%  hlasujících  bylo  pro  záměr  nákupu 
velkoobjemových nádob na vodu.

- Starosta sdělil, že pokud se schválí záměr nákupu velkoobjemových kontejnerů, osloví 
se více firem a snaha je o to, aby obec pořídila jednu nádobu za cca 1 000 Kč. Pro 
občany budou dotované. Starosta předpokládá, že se budou předávat formou smlouvy, 
obdobně jako to proběhlo u kompostéru.



- Starosta sdělil, že nyní je nutné schválit záměr, aby mohly být osloveny firmy.
- Pan M. K. se dotázal, jak to bude u dvougeneračního domu, zda jedna nádoba pro celý 

dům nebo dvě.
- Starosta sdělil, že nádoba se bude rozdávat na číslo popisné, tudíž jedna.
- Pan O. V. se domnívá, že cena velkoobjemových kontejnerů se pohybuje okolo 3 000 

Kč, tudíž se domnívá, že by byla nutná spoluúčast občanů.
- Starosta sdělil, že povede jednání na SMO o spoluúčasti na projektu popř. na nějaké 

dotaci.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení záměru nákupu velkoobjemových 

nádob na vodu
- Zastupitelé souhlasí: 8

7 / 6 Různé.
- Ing. Petr Žůrek se dotázal na program na Sucholazeckého posvícení 2019. 
- Starosta  sdělil,  že jako každoročně bude kolotoče provozovat  pan V. P.  z Hrabyně. 

Nově bude přistavena atrakce „lavice“,  která minulý rok nevyšla.  Pouťové atrakce 
budou jako každý rok dotované. Občerstvení zajišťuje Hostinec u Baly, Restaurace 
Heja  a  TJ  Suché Lazce.  V pátek  a  v sobotu  budou hrát  skupiny Draath  42,  Fajer, 
Apendixi a Drive. Pí. Vladimíra Lencová sdělila, že oslovila paní z Globinku, aby opět 
uspořádala doprovodný program pro děti na Sucholazecké posvícení v sobotu 31. 8. 
2019 od 15-17 hod. 

- Starosta s návrhem programu pro děti souhlasil.
- Starosta dále sdělil, že na obecní akce byla instalována nová elektroinstalace, která 

byla vyzkoušena již na Pivním festivale konaném 10. 8. 2019 v centru obce.
- Pan O. V. se zeptal na kanalizaci v obci.
- Starosta sdělil, že bude probíhat jednání na městě a informace dále budou předány 

občanům. 
- Pan M. K. se dotázal na průjezd kamiónů v obci, zda by se tomu nedalo nějak zabránit 

kvůli pohybu malých dětí a špatnému stavu komunikace.
- Starosta sdělil, že bohužel tomuto zabránit nejde. Nákladní auta z firmy RKL nesmějí 

projíždět obcí a vyjíždějí na hlavní silnici mezi Opavou a Ostravou. Zřejmě dochází 
k tomu, že nákladní auta přes naši obec navádí GPS navigace. 

- Pan M. K. se dotázal na zákaz podomního prodeje v obci vzhledem k tomu, že v naší 
obci procházely paní s nabídkou výhod elektrické energie.

- Starosta sdělil, že na celém území SMO je zákaz podomního prodeje. Dále sdělil, že 
objedná  značku,  která  se  umístí  při  vjezdu  do  Suchých  Lazců,  která  to  bude 
oznamovat.

- Paní  A.  M.  sdělila,  že  na  Přerovci  jezdí  auta  velmi  rychle  a  požaduje,  aby  tato 
skutečnost byla řešena, jelikož je situace velmi nebezpečná.

- Starosta sdělil, že požádá Městskou policii Opava o provádění měření rychlosti.

8 / 6 Závěr

Darina Vašková                                                                                    David Závěšický



U S N E S E N Í

6. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 20. 08. 2019 v 18:15 hodin

v místo konání, adresa, Suché Lazce

1 / 6 ZMČ 19 Volba ověřovatelů zápisu.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
volí 
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného 
dne 20. 08. 2019
a) paní Darina Vašková
b) pan David Závěšický
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

2 / 6 ZMČ 19 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 6. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3 / 6 ZMČ 19 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání
zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
pí. Darinu Vaškovou a p. Davida Závěšického
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzanu Kubicovou
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4 / 6 ZMČ 19 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23.4.2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o jednání na MSK 
- poděkování za pořádání kulturního léta v Suchých Lazcích
- informace o dalších akcích v rámci kulturního léta
- informace Pivním festivalu 2019
- informace o pořádání kurzu jógy v Suchých Lazcích
- informace o konverzačních kurzech angličtiny v Suchých Lazcích
- informace o dopravních zrcadlech
- informace o udělení čestného občanství JUDR. Illíkovi
- informace o vjezdu k hasičárně

Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0



Usnesení: PŘIJATO

5 / 6 ZMČ 19 Koupě nového obecního traktoru
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
- uvolnění finančních prostředků na koupi nového obecního traktoru
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6 / 6 ZMČ 19 Schválení záměru nákupu velkoobjemových nádob na vodu 
pro občany Suchých Lazců
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
- záměr nákupu velkoobjemových nádob na vodu pro občany 
Suchých Lazcích
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

7 / 6 ZMČ 19 Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
Bere na vědomí
- program Sucholazeckého posvícení 2019
- informace o nové elektroinstalaci pro centrum obce 
- informace o kanalizaci v obci
- informace o průjezdu kamionů v obci
- informace o zákazu podomního prodeje v obci
- informaci o měření rychlosti v obci dle požadavku občana 
  Suchých Lazců

8 / 6 ZMČ 19 Závěr

Mgr. Petr Orieščík                                                                                   Ing. Václav Skuplík


