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jsem rád, že Vás mohu opìt prostøednictvím 
dalšího zvláštního vydání našeho sucho-
lazeckého zpravodaje pozdravit a popøát Vám 
vše dobré. Tento zpravodaj ovšem bude 
ponìkud odlišný od tìch ostatních a to 
z toho dùvodu, že by Vám mìl vnést náhled 
do hospodaøení s finanèními prostøedky 
a majetkem obce za rok 2015.

Vážení spoluobèané,
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Jelikož souèasné vedení obce zastává jasný 
názor, že hospodaøení s veøejnými prostøedky 
má být pod veøejnou kontrolou, pøipravili jsme 
pro Vás podrobné informace za rok 2015. Zde 
pouze jedno malé upozornìní, že v hospodaøení 
se zobrazují pouze finanèní prostøedky, které 
byly utraceny z rozpoètu v roce 2015. Nìkteré 
transakce mají svojí urèenou splatnost a projeví 
se až v hospodaøení za rok 2016. Vìøím, že 
zpracovaná forma pro Vás bude dostateènì 
pøehledná a získáte informace, které Vám 

vnesou jasnou pøedstavu do èerpání rozpoètu 
mìstské èásti Suché Lazce. 
Upozornìní: Pøehled hospodaøení mìstské 
èásti Suché Lazce za rok 2015 není 
kompletním výpisem všech finanèních 
transakcí. Na úvod mi dovolte se zmínit 
o statutu naší obce, který nám stanovuje Statut 
statutárního mìsta Opavy. Oficiálnì jsme jednou 
z osmi mìstských èástí mìsta Opavy 
a fungování naší obce, tak jako zastupitelstva, 
starosty a místostarosty upravuje zákon o obcích 
128/2000 Sb., a také již zmínìný Statut mìsta 
Opavy (celé znìní statutu najdete na webu obce 
www.suchelazce.cz/clanky/statut), který 
stanovuje ve své pøíloze è. 3 také nejdùležitìjší 
souèást a to je rozpoèet obce. Od 1.1.2016 je 
úèinný nový Statut mìsta, který všem mìstským 
èástem navyšuje každoroèní rozpoèet. Mìstské 
èásti, tedy i Suché Lazce, novì vypoèítávají svùj 
rozpoèet z podílu ze sdílených daní ze skuteènì 
obdrženého výnosu tìchto daní mìsta celkem 
v roce minus dva roky od roku, na který se 
rozpoèet pøipravuje a procentuálním podílem 
obyvatel MÈ k celkovému poètu obyvatel 
Opavy. Aè se zdá být definice výpoètu složitá, 
je pøevedena do jednoduché tabulky, která pøi 
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starosta
Mgr. Petr Oriešèík

8.

Vizualizace nového školního høištì více str. 7.

Hledáme další historické fotografie Suchých Lazcù pro 
pøipravovanou publikaci o naší obci. 

 Dìkujeme za pomoc.
Vaše písemné podnìty, pøíspìvky, pozvánky na akce 
a zajímavé informace o jejich prùbìhu rádi zaøadíme 
do zpravodaje. Podklady posílejte na emailovou adresu 

Pokud máte doma 
zajímavé historické fotografie budeme moc rádi, když 
nám je zapùjèíte k okopírování.

Další Sucholazecký zpravodaj vyjde v dubnu 2016, posílejte námìty, podklady.
redakce@suchelazce.cz. Pøíspìvky prosím zasílejte 
v elektronické podobì tedy napø. v aplikaci Word, Open 
office, apod.. Fotografie k èlánkùm prosím pøikládejte 
zvláš�, mùžou být i na pamì�ových kartách, pøípadnì 
USB discích. Zpravodaj vydal ÚMÈ Opava-Suché Lazce
Pøerovecká 21, 747 95, www.suchelazce.cz
Telefon: 604 229 398, e-mail: suche.lazce@opava-city.cz 
nebo info@suchelazce.cz
Úøední hodiny starosta úterý 17:00-18:00 a ètvrtek 
17:00-18:00. tel. starosta: 734 159 583
Obsah, design a typografii zpracoval: D. Závìšický
Korektura textù: Mgr. M. Škrobánková, Ing. P. Žùrek 
www.davedesign.cz, tel.: 608 722 154
únor 2016, náklad 320 výtiskù

redakce
David Závìšický

zvláštní vydánízvláštní vydání
zvláštní vydánízvláštní vydání
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zadání vstupních dat automaticky vypoèítá 
rozpoèet jednotlivých mìstských èástí. Plnìní a 
èerpání našeho rozpoètu mùžete novì také vidìt 
na našich webových stránkách na adrese: 
www.suchelazce.cz/clanky/hospodareni-obce. 
Mimo pøíjmy ze sdílených daní má mìstská èást 
také své vlastní pøíjmy, které jsou tvoøeny 
z poplatkù za psy, pronájmu nebytových prostor, 
prodeje majetku, dotací a jiných nahodilých 
pøíjmù spojených s katastrálním územím 
mìstské èásti. Tím, že jsou  
mìstskou èástí, nedisponují obvyklou výši 
finanèních prostøedku v rozpoètu, jako je to 
u samostatných obcí typu Nové Sedlice, Mokré 
Lazce a tøeba Pustá Polom. Podíl, který získává 
naše obec ze sdílených daní (definice viz výše) 
je 45 %. Ovšem naše obec o zbylé finanèní 
prostøedky nepøichází, zùstávají v rozpoètu 
mìsta a hradí se z nich mìstská hromadná 
doprava, veøejné osvìtlení, právní služby, úèetní 
služby, nutné opravy na majetku obce, zimní 
údržba komunikací a další služby, které jsou 
øízeny centrálnì pro celé území statutárního 
mìsta Opavy. Vedení obce se Vám bude snažit 
hospodaøení obce zprostøedkovávat co 
nejtransparentnìji, ovšem s ohledem na fakt, 
že existují zákony, které nepovolují zveøejòovat 
kompletní informace, ale na druhou stranu 
existuje nová legislativa, která nám pøímo 
naøizuje zveøejòovat informace o hospodaøení 
obce. Mùžu slíbit, že naše Suché Lazce pùjdou 
cestou nejvyšší transparentnosti a toto vydaní 
sucholazeckého zpravodaje je jasným dùkazem. 
Dále pak se Vám pokusíme co nejpøehlednìji 
zveøejòovat informace o hospodaøení na našich 
webových stránkách. Rok 2015 se nesl ze strany 
vedení obce pøedevším v duchu seznámení se 
s úøadem, s jeho dokumentací a fungováním, 
správným rozdìlením kompetencí a zjištìním 
skuteèného stavu majetku obce a jeho správy. 
Vedení obce i z titulu toho, že jsme se museli 
plnì seznámit s fungováním obce, se zamìøilo 

Suché Lazce
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www.suchelazce.cz

pøedevším na kulturní a spoleèenský život 
v obci, který by mìl svojí pestrostí obohatil 
a zkvalitnit život v obci. Samozøejmì na tomto 
místì musím také velmi podìkovat naším 
složkám, které se o kulturní a spoleèenský život 
zasadily a zasazují. Taktéž nesmím zapomenout 
na Restauraci Heja a Hostinec U Baly, jenž svojí 
nabídkou taktéž pøispívají k spoleèenskému 
vyžití v obci. Rok 2016 se v souvislosti 
s kulturním a spoleèenským životem ponese 
v podobném duchu, ale èekají na Vás 
"vylepšené" akce, tak abychom nespadli 
do stereotypu. V roce 2016 se také zaènou 
realizovat první vìtší investice v obci.

V následné èásti Vás seznámíme s hospodaøe-
ním obce za rok 2015. 

Rozpoèet 2015 

PØÍJMY (mimo vlastní pøíjmy mìstské èásti)
Pøíjmy sdílené danì 2 975 000 Kè
Rezerva z roku 2014 369 200 Kè
Získaná dotace na obecnì
prospìšné práce 315 270 Kè
Ostatní získané dotace 8 788 Kè
Celkem rozpoèet 2015 3 668 258 Kè

PØÍJMY (vlastní pøíjmy mìstské èásti)  
Poplatek ze psù rok 2015 45 783 Kè
Pronájem doktor za rok 2015 11 665 Kè
Pronájem kulturní zaøízení
za rok 2015 14 750 Kè
Prodej majetku (dlaždice) 517 Kè
Celkem pøíjmy (vlastní) za r. 2015 72 715 Kè

FINANÈNÍ BILANCE ZA ROK 2015
Celkové pøíjmy (mimo vlastní) 3 668 258 Kè
Celkové pøíjmy (vlastní) 72 715 Kè
Celkové výdaje 2 564 552,87 Kè
Celkové saldo (kladné) 1 176 420,13 Kè
Dovolte mi se teï více rozepsat o výdajích 

Naše tøíèlenná likvidaèní a inventární komise, 
ve složení P. Nelešovský, D. Závìšický a Mgr. 
P. Oriešèík, zasedala v minulém roce nìkolikrát 
a probírala se ze zaèátku neopravitelným, 
poškozeným nebo jinak nefunkèním 
kanceláøským majetkem obce, jako byly napø. 
kopírky, tiskárny, nìkolik poèítaèù a monitorù, 
nefunkèní mobilní telefony apod. U nìkterých 
položek s vyšší poøizovací cenou urèených k 
likvidaci bylo nutno dodat spolu se žádostí na 
magistrát i odborný posudek nezávislé odborné 
popø. servisní firmy. To se také podaøilo a po 
schválení radou mìsta jsme koneènì mohli 
"elektroodpad" vyøadit. Èekání na schválení 
ovšem trvalo nìkolik mìsícù a bylo potøeba 
mnoha osobních návštìv na pøíslušném odboru.
Po domluvì s Charitou Opava, chránìnou dílnou 
ve Velkých Hošticích, jsme všechen tento vyøa-
zený majetek odvezli na støedisko k odborné 
likvidaci. Zde ho zdravotnì hendikepovaní 
pracovníci rozebrali. Hmotnost tohoto odpadu 

byla témìø 120 kg. Na dalších schùzkách jsme 
sepsali a z pùdy Obecního úøadu odvezli do 
sbìrného dvora Technických služeb poškozené 
skøínì, èalounìné židle i køesla, rozbitá kanc. 
køesla a akumulaèní kamna. Jedny akumulaèní 
kamna se ještì nacházely v Kulturním domì, 
ale ty už tam také nenajdete.
Také jsme probrali majetek zásahové jednotky 
sboru dobrovolných hasièù obce, ze kterého 
jsme vyøadili zastaralý poèítaè s tiskárnou, který 
darovalo mìsto jednotce po povodních v roce 
1997. Dále plechové kanystry, staré boty, 
pracovní montérky, trièka, nìkolik hadic a savic.
Celková suma odepsaného majetku byla bez pár 
korun 390 tisíc.
A abychom jen nelikvidovali majetek, poøídila 
se napøíklad nová sekaèka na trávu a zánovní 
køovinoøez, tlakový èistiè, nový vysavaè na 
koberce, nové peøinky do mateøské školky, repro 
box s mikrofonem, promítací plátno do KD.
Letos plánujeme dle finanèních možností 
nìkteré náøadí a vybavení dílny obecních 
zamìstnancù obmìnit, popøípadì repasovat.
Poznámka: Inventární soupis úèetnì vedeného 
obecního majetku je zhruba 10 743 000 Kè 
a 1 370 000 Kè je v JSDH. Pavel Nelešovský

2. 7.

zvláštní vydánízvláštní vydání

místostarosta
Pavel Nelešovský

Zpráva inventární a likvidaèní komise obce za rok 2015

První èást projektu nového školního høištì by 
mìla být realizován v polovinì roku 2016. Práce 
a jednání nad studií høištì probíhaly od 10.4. 
2015. Od té doby probìhlo nìkolik jednání 
a schùzek mezi èleny zastupitelstva, školy, 
starosty a architekta Ing. arch. Petra Mlýnka.
Prùbìh realizace a další informace o tomto 
projektu najdete na našem webu na adrese:
www.suchelazce.cz/clanky/detske-hriskte-skola
pøípadnì Vás budeme informovat v našem 
zpravodaji. David Závìšický (redakce)
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obce, které, jak je patrné z finanèní bilance, 
èinily v roce 2015 2 564 552,87 Kè.

Dotace složky:
TJ Suché Lazce (vyèerpáno 
v plné výši) 190 000 Kè
SDH Suché Lazce (vyèerpáno
v plné výši) 91 000 Kè 
AVZO TSÈ ÈR (vyèerpáno
v plné výši) 26 500 Kè
Støelecký klub polní kuše
(vyèerpáno v plné výši) 33 900 Kè
Myslivecké sdružení Hoš�ata
(vyèerpáno v plné výši) 25 000 Kè  
Klub dùchodcù (vyèerpáno 
v plné výši) 24 000 Kè 
Poznámka:
Dotace složkám èiní podstatnou èást výdajù 
obce, plnì si uvìdomujeme dùležitost složek 
v obci a budeme se nadále snažit co nejvíce 
podporovat naše složky. Musíme ale brát zøetel 
na možnosti obce. Dále bych rád uvedl na 
pravou míru, možná mylné, chápaní fungování 
JSDH Suché Lazce neboli lidovì naše 
"zásahovka". JSDH Suché Lazce není složka 
typu SDH, TJ, AVZO a podobnì. JSDH Suché 
Lazce je jednotka zøizována starostou obce 
a tudíž výdaje na fungování jednotky se 
zapoèítávají do èinnosti a výdajù obecního 
úøadu. Není tudíž možné spojovat SDH a JSDH 
do jedné složky.

Výdaje za rok 2015.
Výdaje - elektrická energie:
Kulturní zaøízení 11 325 Kè
Obecní úøad + Moštárna 36 861 Kè
Hasièská zbrojnice 9 870 Kè
Celkem za elektrickou energii 58 056 Kè
Poznámka: Obec by ráda v následujících letech 
investovala do technologií, které by mìly srazit 
spotøebu energií na více než polovinu. Investice 
výhledová.

www.suchelazce.cz

Výdaje - plyn:
Kulturní zaøízení 27 784 Kè
Obecní úøad + Moštárna 25 301 Kè
Hasièská zbrojnice 349 Kè
Celkem za plyn 53 434 Kè
Poznámka: Obec v roce 2016 a v roce 2017 
plánuje investici do technologií, které by mìly 
srazit spotøebu plynu až na 1/3 souèaného stavu.

Výdaje - voda:
Kulturní zaøízení 1 450 Kè
Obecní høištì 18 947 Kè
Hasièská zbrojnice + kašna 11 868 Kè
(napuštìní kašny 2x za rok stojí 11 200 Kè)
Celkem za vodu 34 586 Kè
Poznámka: Obec by ráda investovala do vrtu na 
obecním høišti, který by v dostateèné míøe 
zajistil vodu pro zavlažování høištì. 
Zastupitelstvo bude o této investici (její 
rentabilitì a možnostech dalšího využití) jednat.

Pohonné hmoty:
Celkem 37 841 Kè
Poznámka: Pohonné hmoty obec využívá na 
sekaèky, traktor, køovinoøezy, sekaèka obecní 
høištì, potøeby zásahové jednotky, traktor 
válcování høištì. Celková spotøeba pohonných 
hmot se odvíjí pøedevším od celoroèního poèasí. 
Velké sucho v roce 2015 snížilo spotøebu 
pohonných hmot. Oproti tomu napø. zvýšilo 
spotøebu vody na obecním høišti.

Zpracování zeleného odpadu: (kontejnery)
Celkem náklad 92 055 Kè
Poznámka: Zámìrem vedení obce je již v roce 
2016 zpracovávat zelený odpad na svém území. 
Tímto by došlo k významné úspoøe výdajù obce. 
Zpracování zeleného odpadu byla doposud 
jedna z nejvìtších položek ve výdajích obce.

Tisk zpravodaje:
Celkem náklady 40 048 Kè

Pøíprava na otevøení ordinace praktického lékaøe v Suchých Lazcích

Rád bych tímto informoval obèany nejen naší 
obce, že plánuji v bøeznu zahájit provoz 
ordinace praktického lékaøe pro dospìlé, jak je 
již uvedeno na internetových stránkách obce. 
Vzhledem k zákonným lhùtám pro všechny 
potøebné úøední úkony se nepodaøilo službu 
nabídnout døíve a termíny zbývajících jednání 
spíše smìøuji ke spuštìní provozu ve druhé 
polovinì bøezna. V poèáteèním období bude 
ordinaèní doba následující:
Pondìlí 15:30 - 18:00 hod.
Úterý 07:00 - 10:00 hod.
Støeda 15:00 - 16:30 hod. (na objednání)
Ètvrtek 15:00 - 16:30 hod.
Pátek 15:00 - 16:30 hod.
V pøípadì dostateèného zájmu o registraci pak 
v budoucnu plánuji rozšíøení ordinaèních hodin. 
Kromì typických služeb mé odbornosti nabízím 
i techniky myoskeletální medicíny a ušní 
akupunkturu, mám znaèné zkušenosti 

s pracovnì lékaøskou péèí. Pro pøeregistraci do 
mé ordinace si mohu dokumentaci od 
pøedchozího lékaøe vyžádat poštou, bez nutnosti 
osobního vyzvednutí èi poplatkù. Doporuèuji 
využít po zahájení mé èinnosti bìhem ordinaèní 
doby možnost telefonického objednání k 
návštìvì na tel. èísle 737 823 663.
Mým cílem je zajistit moderní a kvalitní 
lékaøskou péèi pøímo v naší obci, rád bych 
podìkoval zastupitelstvu a zejména panu 
starostovi za dosavadní podporu a pomoc pøi 
realizaci projektu. MUDr. Vít Kašpárek

3.6.

únor 2016
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MUDr. Vít Kašpárek

Poznámka redakce: Další informace o panu 
doktorovi jsou k dispozici na webové adrese:
www.suchelazce.cz/clanky/mudr-vit-kasparek
pøíp.Vás budeme informovat v aktualitách.
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zakoupili novou sekaèku cca 12 000 Kè, nový 
køovinoøez 7 000 Kè po slevì, nové ozvuèení 
cca 6 000 Kè, samozøejmì také pracovní náøadí 
jako napøíklad metly, lopaty, bruska, štìtce 
a další vìci sloužící pro bìžnou údržbu obce. 

Opravy a údržba obecního traktoru:
Celkové náklady cca 40 000 Kè
Poznámka: Obecní traktor je již pamìtníkem 
a tomu taktéž odpovídají náklady na jeho údržbu 
a opravy. Je pøedpoklad, že bychom mìli v roce 
2018 zakoupit nový obecní traktor. 
Pøedpokládané výdaje v rozmezí 250 000 Kè do 
400 000 Kè dle nabídky.

Výdaje na zamìstnance, DPP a DPÈ:
Celkové náklady 686 000 Kè
Poznámka: Obecní úøad má v souèasné dobì 2 
zamìstnance na plný úvazek, 1 zamìstnanec na 
DPÈ, 2 zamìstnanci na DPP. V celkových 
nákladech jsou samozøejmì zapoèítány odvody 
sociální a zdravotní. Dále se platí kronikáø 
a další nahodilé DPP pøi potøebì obce.

Výdaje zastupitelstvo:
Celkové náklady 422 000 Kè
Poznámka: Výdaje se dìlí mezi odmìny - 
starosta, místostarosta, pøedsedové výborù, 
èlenové výborù a samotní zastupitelé. 
Zapoèítáno je ve výdajích i povinný odvod 
zdravotního pojištìní. Zde je nutno podotknout, 
že nìkteøí ze zastupitelù odvádìjí celou svojí 
odmìnu do fondu starosty anebo pøímo na 
urèené akce. Napø. v roce 2015 byla jedním ze 
zastupitelù zakoupena televize pro naši školku. 
Vedení obce odvádí mìsíènì 10 % ze své 
odmìny do fondu starosty. 

Další výdaje obce v roce 2015
Nákup peøinek školka 8 500 Kè
Nákup nové pneu AVIA hasièi 21 000 Kè

Aktuální stav fondu starosty: 40 485 Kè

www.suchelazce.cz
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Poznámka: Celkové náklady jsou pouze za tisk 
zpravodaje. Všechny ostatní èinnosti provádí 
redakèní rada zpravodaje a korektura zdarma. 
Musím z pozice starosty konstatovat, že náš 
zpravodaj je veden na velmi vysoké úrovni 
kvality a jeho hodnota ve smyslu poskytování 
informací našim obèanùm je nenahraditelná.

Kultura v obci:
Celkové výdaje 96 196 Kè
Poznámka: Nejvìtší podíl na celkových 
výdajích na kulturní akce samozøejmì s sebou 
nese již tradièní Posvícení, které v tomto roce 
stálo cca 60 000 Kè. Z této èástky zastupitelstvo 
schválilo 50 000 Kè na kulturní program 
a já jsem velmi rád, že se nám za tyto peníze 
povedlo zajistit velmi zajímavou nabídku atrakcí 
a s polovièním vstupným. Tentokrát se 
nepoužily finanèní prostøedky na agenturu. 
Program Posvícení zajiš�oval obecní úøad 
s dobrovolníky. Další výdaje na Posvícení byly 
zajištìní toalet, zajištìní párty stanù 
a obèerstvení pro úèinkující. Další výdaje na 
kulturu byly v øádech tisícovek použity na 
všechny kulturní a spoleèenské akce v roce 
2015. Jenom pro pøedstavu:
Poøádání 1x letní kino náklady cca 3 000 Kè
Pivní festiválek náklady cca 6 000 Kè 
Guláš fest cca 3 000 Kè
Vinobraní cca 4 500 Kè
Další výdaje napø.: obèerstvení veøejné brigády, 
akce pro dìti, mikulášská diskotéka a podobnì.

Dotace poskytnuté mimo položku kultura:
TJ Suché Lazce (Dìtský den) 21 000 Kè
SDH Suché Lazce (Dìtský tábor) 20 000 Kè
Nákup techniky pro potøeby obce:
Celkem 40 776 Kè
Poznámka: Obec musí investovat do ponìkud 
starší obecní techniky, která má také pouze 
omezenou životnost a opravy jsou nìkdy dražší 
než poøízení nové techniky. V roce 2015 jsme 
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obce v roce 2015.

zvláštní vydánízvláštní vydání

Svoz komunální odpad obecní úøad 4 800 Kè
Oprava elektroinstalace Moštárna 23 700 Kè
Školení zamìstnanci obce 3 150 Kè
Pracovní odìvy zamìstnanci obce 8 594 Kè
Údržba obecní høištì 11 500 Kè
Správa webových stránek 10 250 Kè
Telekomunikaèní služby 13 575 Kè
(V prùbìhu roku byl vysoutìžen nový operátor 
a zrušena pevná linka na obecním úøadì. 
Celoroèní úspora za telekomunikaèní služby èiní 
cca 18 500 Kè)
Povinné revize 4 900 Kè
Služby TQM holding s.r.o. 20 075 Kè
Dopravní dvojzrcadlo ul. Pøerovecká15 000 Kè

Investice v obci za rok 2015, které nebyly 
hrazeny z rozpoètu mìstské èásti.
Studie proveditelnosti "Koøenová èistièka 
odpadních vod" (hrazeno z rozpoètu mìsta 
Opavy) 40 000 Kè 
Výmìna plotu na høbitovì (hrazeno z rozpoètu 
Technických služeb Opava s.r.o.) 40 000 Kè 
Monitoring kanalizace ulice Pøerovecká 
(hrazeno z rozpoètu mìsta Opavy) 30 000 Kè
Oprava vjezdu ulice Májová a Støední + úprava 
chodníkù (hrazeno z rozpoètu Technických 
služeb Opava s.r.o.) cena neuvedena 
Pøedláždìní chodníku ulice Pøerovecká (hrazeno 
z rozpoètu Technických služeb Opava s.r.o.)

cena neuvedena 
Další nutné opravy, jako výmìny kanálových 
vpustí, instalace nových poulièních svìtel, 
oprava veøejného osvìtlení, zimní údržba 
vedlejších cest, jsou hrazeny z rozpoètu 
Technických služeb Opava s.r.o.

ROZPOÈET NA ROK 2016
Celkové pøíjmy sdílené danì 4 428 000 Kè
Celkové pøíjmy(vlastní, pøedpoklad) 85 000 Kè
Získané dotace (obecnì prospìšné práce)

132 600 Kè
Zapoèítaní zùstat. za r. 2015: 1 176 420,13 Kè

Celkem rozpoèet na r. 2016: 5 822 020,13 Kè
Poznámka: Celkový rozpoèet na rok 2016 mùže 
být oproti danému výpoètu ještì vyšší a to 
z toho dùvodu, že v prùbìhu roku se nám mùže 
podaøit získat další dotace do rozpoètu. 
Minimálnì se budeme snažit o získání dotací na 
výmìnu obecní zelenì, dále pak na obecnì 
prospìšné práce a zejména pak také na nové 
dìtské høištì pøi základní a mateøské škole, 
které se zaène realizovat v tomto roce. 
Samozøejmì nutné opravy v naší obci týkající 
se bìžné údržby, které vykonávají Technické 
služby Opava s.r.o., se do našeho rozpoètu 
nezapoèítávají.

Schválené dotace složkám na rok 2016
TJ Suché Lazce (v dotaci je zahrnut i pøíspìvek 
20 000 Kè na dìtský den) 190 000 Kè
SDH Suché Lazce (v dotaci je zahrnut i pøíspì-
vek 20 000 Kè na dìtský tábor) 103 000 Kè
Klub polní kuše (v rámci využití grantu z mìsta 
bude finanèní èástka dotace o výši grantù 
ponížená) 43 300 Kè
AVZO  TSÈ ÈR 33 500 Kè
Klub dùchodcù 24 000 Kè
S pøáním všeho dobrého Petr Oriešèík, starosta.
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