
Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 23. 9. 2019 v 18:30 hod.

1 / 7 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 7 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 7 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 7 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 20. 8. 2019.
5 / 7 Pachtovní smlouva
6 / 7 Oprava vjezdu hasičské zbrojnice
8 / 7 Různé
9 / 7 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 8

1 / 7 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), pí Darina Vašková (řádně omluvena) a Lukáš Dener 
(řádně omluven). 

- Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

2 / 7 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, že do samotného pachtu zasáhly i jiné okolnosti a dostali jsme informace a 
doporučení, že máme vše řešit společně a koordinovaně. Jednání se Zemědělskou a.s. 
bude probíhat intenzivně po návratu pana předsedy z dovolené, na které je až do konce 
tohoto týdne. Místo bodu: Pachtovní smlouva, starosta navrhuje nový bod do 
programu a to: Schválení finančních prostředků na nákup nového dopravního 
automobilu pro JSDH Suché Lazce. 

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

1/7 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2/7 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce
3/7 Volba ověřovatelů a zapisovatelky MČ Suché Lazce ze zasedání zastupitelstva 
MČ Suché Lazce
4/7 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 23. 4. 2019
5/7 Schválení  finančních prostředků na nákup nového dopravního automobilu 
pro JSDH Suché Lazce
6/7 Oprava vjezdu hasičské zbrojnice
7/7 Různé
8/7 Závěr

- Zastupitelé souhlasí: 8

3 / 7 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.



- Ověřovateli byli zvoleni Ing. Petr Paláček a Ing. Petr Žůrek
- Zastupitelé souhlasí: 7 zdržel se: 1

4 / 7 Kontrola usnesení ze dne 20. 08. 2019.
- Starosta  obce podal  zastupitelům  prvotní  informace  o  průběhu  jednání  ohledně 

kanalizace  v obci.  Starosta  inicioval  pracovní  skupinu,  která  se  zabývá  kanalizací 
v městských  částech  Komárov,  Suché  Lazce  a  Podvihov.  I  díky  tomu  se  jednání 
pohnula a našla se možnost požádat o dotaci na kanalizaci pro městské části Komárov 
a  Suché  Lazce.  V MČ Podvihov  je  situace  složitější  a  bude  se  řešit  samostatně. 
V minulém týdnu proběhla schůzka se zástupci SMO, dotyčných městských částí  a 
projektanty. Předchozí projekt se musí aktualizovat (především položkový rozpočet). 
Do konce ledna 2020 bude podána žádost o dotaci a v polovině roku 2020 bude již 
známo, zda jsme dotaci na kanalizaci pro MČ Suché Lazce a Komárov získali. Tím 
starosta poděkoval i zástupcům SMO, kteří se touto problematikou zabývají.

- Ing.  Petr  Žůrek  se  dotázal,  zda  bude  čistička  kanalizace  pro  obě  městské  části 
společná.

- Starosta sdělil, že ano.
- Dále starosta poděkoval JSDH za reprezentování v soutěži O pohár Primátora, který se 

konal v MČ Vlaštovičky.
- Starosta  poděkoval  JSDH za  celoroční  činnost  a  hlavně za  pomoc při  přívalových 

deštích, které postihly Suché Lazce 2. 9. 2019. Asistovali u čerpání vody ze sklepů a 
odklízení cesty po přívalovém dešti.

- Starosta poděkoval účastníkům brigády na dosazování zeleně u chodníku vedoucí na 
Přerovec.

- Dále starosta informoval o zájezdu do polského Krakowa, který se uskuteční 7. 12. 
2019.  Zájezd pořádá  cestovní  kancelář  Camellietour,  odjezd je  ze Suchých Lazců. 
Obecní úřad zajišťuje administrativu okolo zájezdu.

- Starosta  sdělil,  že  kurzy  jógy   s úspěchem v obci  pokračují.  Vzhledem  k velkému 
zájmu, jsou kurzy v pondělí dva a to od 16-17 a 17-18 hodin.

- Starosta  poděkoval  panu  Josefu Dobošovi  za  organizaci  Sucholazeckého vinobraní 
2019, které se vydařilo.

- Dále starosta sdělil, že od poloviny září opět probíhají konverzační kurzy angličtiny 
pro děti ve středu a pro dospělé ve čtvrtek v kulturním zařízení.

- pí Vladimíra Lencová navrhla pro větší informovanost občanů ohledně konverzačních 
kurzů angličtiny,  zhotovit  letáky,  které by se daly umístit  ve škole a na veřejných 
místech.

- Starosta  sdělil,  že  informace  byly  hlášeny  v rozhlase,  na  webu  a  uveřejněny  ve 
zpravodaji, ale i přesto se letáčky uveřejní.

- Starosta sdělil, že od října budou opět probíhat kurzy šití pro děti v kulturním zařízení 
a to vždy ve čtvrtek od 15-17 hodin.

- Starosta  informoval,  že  22.  10.  2019  proběhne  přednáška  v kulturním zařízení  na 
Ochranu spotřebitelů.

- Dále  starosta  poděkoval  všem,  kteří  se  podíleli  na sucholazeckém posvícení  2019. 
Sdělil, že se začaly používat plastové kelímky, které byly na této akci poprvé použity.

- Starosta informoval, že proběhla akce 400 let dubu, ale tuto akci nepořádal obecní 
úřad a ani se ho nezúčastnili zástupci obce vzhledem k probíhajícímu sucholazeckému 
posvícení. Obec plánuje, že průběhu listopadu zorganizuje výlet k dubu pro Lazecké 
občany.



- Starosta dále informoval o vodní nádrži Sedlinka. Z důvodu zhoršeného počasí nemohl 
být požerák dokončen 30. 8. 2019. Jeho dokončení je posunuto na konec září 2019, po 
předání stavby se bude vodní nádrž Sedlinka s největší pravděpodobností napouštět. 

- Starosta  informoval  o  snížení  obrub  u  obchodu  Tempo.  Tuto  opravu  provedli 
pracovníci Technických služeb Opava. Starosta dále sdělil, že i obruby od obecního 
úřadu směrem k obchodu jsou ve špatném stavu a chtěl by se domluvit s TS Opava na 
opravě.

- Starosta dále sdělil, že probíhají bezplatné právní poradny, další proběhne 24. 9. 2019 
na obecním úřadě v Suchých Lazcích.

- Starosta  informoval  o  službě  Czechpoint.  Není  to  upraveno  statutem a  město  má 
obavy,  že  nebude udržena  stejná  kvalita  jako ve  městě.  Starosta  dále  jedna  s paní 
náměstkyní a doufá, že se postoj MMO změní.

- P. David Závěšický se dotázal na silnici vedoucí kolem hřbitova k panu Schweidlerovi. 
Zda by se dalo zajistit do cesty umístit odtokové žlaby, které by při velkých deštích, 
odváděly vodu z cesty do příkopů, jak to funguje i u lesních cest a nezpůsobilo by to 
takové znečištění v obci, jako tomu bylo na začátku září.

- Starosta slíbil zjistit bližší informace a osloví odborníky na tuto problematiku..
- Ing.  Václav  Skuplík  se  dotázal,  zda  vegetace,  která  je  ve  vodní  nádrži  Sedlinka, 

zůstane, anebo bude odstraněna.
- Starosta slíbil zjistit bližší informace, ale domnívá se, že by to ztratilo smysl vyčištění 

přehrady, pokud by zeleň v nádrži zůstala.
- Ing.  Petr  Paláček se dotázal  na zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva,  zda se 

pořizuje.
- Starosta sdělil, že dnes ne, ale bude se nadále pořizovat.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, jak dopadlo měření hluku u firmy Merkuro spol. s r.o. 

pana V. H.
- Starosta  sdělil,  že  bylo  objednáno  měření  hluku  u  Zdravotního  ústavu  se  sídlem 

v Ostravě.  Byl  předán  kontakt  na  obyvatele  v daném  domě,  aby  tito  poskytli 
podmínky  pro  měření  hluku.  Objednávka  byla  zrušena  z důvodu,  že  k hluku 
nedocházelo.  Celá  záležitost  šla  mimo  ÚMČ,  vše  bylo  koordinováno  přímo  se 
zainteresovanými občany.

- Ing. Petr Paláček se dále dotázal na informaci, která proběhla na veřejném jednání o 
fotbale v kulturním zařízení, kde mělo být panem L. L. sděleno, proč fotbal v Suchých 
Lazcích skončil a tato informace měla být uveřejněna v Sucholazeckém zpravodaji.

- Starosta sdělil, že vyjádření doposud neobdržel.
- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, jak se mohlo na webových stránkách objevit její 

video, které natočila 2. 9. 2019 o přívalových deštích v Suchých Lazcích,  když ho 
sama neposkytla.

- P.  David  Závěšický  sdělil,  že  video  mu  zaslal  kamarád  a  on  se  domníval,  že  je 
autorem, poté  co zjistil,  že  se zmýlil,  opravil  autora na webových stránkách obce. 
Video na webových stránkách ponechal, neboť se mu zdálo velmi dobré.

- Pí  Vladimíra  Lencová  se  dotázala  pana  Davida  Závěšického  proč  nebyly 
v Sucholazeckém zpravodaji uveřejněny její fotky z akce Klubu rodičů.

- P. David Závěšický sdělil, že měl k dispozici více fotografií a vybral tedy jiné, které 
byly v lepší kvalitě.

- Starosta navrhl vyřešit tento problém na redakční radě Sucholazeckého zpravodaje.
- P. Daniel Stibor se dotázal na natření plotu na obecním hřišti v Suchých Lazcích, který 

sousedí s jeho pozemkem. 
- Starosta přislíbil, že obecní zaměstnanci plot znovu natřou



- P. Daniel Stibor se dále dotázal na zastřešení pergoly na hřišti při ZŠ a MŠ Suché 
Lazce.

- P. David Závěšický sdělil, že konstrukce není staticky uzpůsobena k zastřešení a toto 
nebylo navrženo ani v projektové dokumentaci. 

- Starosta sdělil, že pergola bude řešena ke spokojenosti a potřebě školy. 
- Ing. Petr Paláček navrhl, zda by nešla pergola zastínit popínavými rostlinami.
- Starosta slíbil, že sjedná schůzku s paní ředitelkou a dohodnou se na řešení pergoly.

- Zastupitelé berou na vědomí

5 / 7 Schválení finančních prostředků na nákup nového dopravního automobilu pro
JSDH Suché Lazce

- Starosta obce sdělil, že jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci na nové dopravní auto pro 
JSDH. S nákupem je spojena naše spoluúčast, které byla deklarována na jednání ZMČ 
při  podání  žádosti.  Naše  spoluúčast  je  ve  výši  350  000  Kč  a  celková  hodnota 
dopravního automobilu je 1 400 000 Kč. Pan starosta JSDH již zajišťuje i potřebné 
informace k výběru vybavení automobilu a 19. 11. se zúčastní jednání, kde se bude 
vybírat  kompletní  vybavení  daného  automobilu.  Finanční  prostředky  na  pořízení 
tohoto automobilu jsou v rozpočtu MČ Suché Lazce. Starosta poděkoval úředníkům 
Magistrátu  města  Opavy,  kteří  žádost  administrovali  a  také  vedení  města,  které 
přidělilo zbytek finančních prostředků společně se státní investicí. Automobil by měl 
být do užívání JSDH předán v roce 2020. Informace k přidělení dotace zaslal starosta 
zastupitelům v emailu.

- Ing. Petr Žůrek sdělil, že auto bude dodávka a měla by být multifunkční, jak na zásahy, 
tak pro převoz.

- Starosta  obce  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  schválení  finančních  prostředků  na 
nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Suché Lazce

- Zastupitelé souhlasí: 8

6 / 7 Oprava vjezdu hasičské zbrojnice 
- Starosta  obce  sdělil,  že  konečně  celá  záležitost  dospěla  k  samotnému  schválení  a 

pevně  věří  i  k  realizaci  po  schválení  zastupitelstvem.  Dokumentace  je  hotová, 
vyjádření zhotovena a výběrové řízení taktéž.  Samotná realizace,  pokud bude dnes 
schválena  ZMČ,  bude  probíhat  ve  dvou  etapách  a  to  etapa  příprava  staveniště 
svépomocí. Tzn., odvoz kostek, které nadále zůstanou v majetku obce uloženy dole v 
areálu Davida Sonka, kde má obec dlouhodobě místo pro své věci (budou následně 
dány do prodeje, pokud obec pro ně nenajde uplatnění). Dále pak rozbití betonové 
části před samotnou hasičárnou. A následně odvoz podkladové vrstvy (podle složení 
buď  na  skládku  či  jiné  plochy).  V  příloze  e-mailu  zaslal  starosta  zastupitelům 
informace k této akci. Projekt zhotovoval pan Ing. arch. P. M. Celkově jsme se dostali 
oproti rozpočtu z projektu, který je 713 492 Kč s DPH na vysoutěženou částku 333 
234 Kč s DPH za druhou etapu stavby. Soutěž vyhrála Vlasta Lojšková - přípravné a 
dokončovací práce (firma, která pro nás dělala prozatím malé akce úprav a oprav a 
obec je s nimi spokojena, tak byla nově oslovena i u větší akce). První etapa, která je 
příprava staveniště mým odhadem, bude stát cca 50 - 60 tis Kč s DPH.  Důležité bude 
skládkovné a odvoz.

- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda bude položena zámková dlažba a jestli nebude vadit 
při tréningu hasičů.



- Ing. Petr Žůrek sdělil, že zámková dlažba bude až k hasičárně a při tréningu by neměla 
vadit. Dále sdělil, že se budou při rekonstrukci rozšiřovat brána. Dále byl požadavek 
hasičů na odstranění zeleně vedle hasičárny, aby byl lepší výhled při výjezdu.

- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda tam stále parkují auta.
- Starosta sdělil, že se to bohužel stává, i přesto, že ve vjezdu parkovat nesmí. Dochází i 

ke stížnostem s Technických služeb Opava, kdy se nemohou dostat ke kontejnerům při 
svozu odpadu.

- Starosta vyzval zastupitele ke schválení opravy vjezdu hasičské zbrojnice
- Ing. Petr Paláček sdělil, že je pro opravu. Jelikož však byly starostou obce poskytnuty 

podklady den před zastupitelstvem, zdrží se hlasování. 
- Zastupitelé souhlasí: 7 zdržel se: 1

7 / 7 Různé.
- Starosta sdělil, pí Vladimíře Lencové, že obec nadále bude podporovat Klub rodičů, 
pokud bude s čímkoliv potřebovat  pomoci,  může ho kdykoliv oslovit  a  bude se jí 
snažit v maximální míře vyhovět. 

8 / 7 Závěr

Ing. Petr Paláček                                                                   Ing. Petr Žůrek



U S N E S E N Í

7. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 23. 09. 2019 v 18:30 hodin

v místo konání, adresa, Suché Lazce

1 / 7 ZMČ 19 Volba ověřovatelů zápisu.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
volí 
ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného 
dne 23. 09. 2019
a) Ing. Petr Paláček
b) Ing. Petr Žůrek
Výsledek hlasování:
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

2 / 7 ZMČ 19 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 7. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3 / 7 ZMČ 19 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání
zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
Ing. Petr Paláček a Ing. Petr Žůrek
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzanu Kubicovou
Výsledek hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

4 / 7 ZMČ 19 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 20.8.2019
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace probíhajících jednání kolem kanalizace 
- poděkování za JSDH za reprezentaci v hasičské soutěži
- poděkování JSDH za pomoc při úklidu po přívalových deštích
- poděkování za brigádu na dosazování zeleně
- informace o zájezdu do Krakowa
- informace o lekcích jógy
- poděkování panu Josefu Dobošovi za organizaci Sucholazeckého
  vinobraní
- informace o konverzačních kurzech angličtiny
- informace o kurzech šití od října 2019
- poděkování za organizaci Kulturního léta v Suchých Lazcích



- informaci o vodní nádrži Sedlinka
- informace o snížení obruby
- informace o bezplatné právní poradně
- informace o službě Czechpoint
- informace o cestě kolem hřbitova

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

5 / 7 ZMČ 19 Schválení finančních prostředků na nákup nového dopravního
automobilu pro JSDH Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
- schválení finančních prostředků na nákup dopravního automobilu pro
JSDH Suché Lazce ve výši 350 000 Kč z rozpočtu MČ Suché Lazce. 
Výsledek hlasování:
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6 / 7 ZMČ 19 Oprava vjezdu hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje
- úpravu vjezdu hasičské zbrojnice. Zhotovitel: Vlasta Lojšková –
přípravné a dokončovací práce. V celkové výši 333 234 Kč.  
Výsledek hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

7 / 7 ZMČ 19 Různé.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
Bere na vědomí
- informace o spolupráci obce a Klubu rodičů.

8 / 7 ZMČ 19 Závěr

Mgr. Petr Orieščík                                                                                   Ing. Václav Skuplík


