
Program 12. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 05. 01. 2016 v  18.15 hod.

1 / 12 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 12 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 12 Kontrola plnění usnesení ze dne 15. 12. 2015.
4 / 12 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 15. 12. 2015 – 04. 01. 2016.
5 / 12 Rozpočet obce na rok 2016.
6 / 12 Dotace složkám na rok 2016.
7 / 12 Česká pošta Partner. 
8 / 12 Různé.
9 / 12 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1 / 12 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  a  představil  program 
zasedání. Taktéž konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé.  Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

- Zastupitelé souhlasí: 11.

2 / 12 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřena sl. Lucie Židková.
- Ověřovateli byli zvolení p. PhDr. Richard Dener, p. Bc. Jiří Lerche.
- Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

3 / 12 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 11. 2015.

- Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 15. 12. 2015. Usnesení je 
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 12 Zpráva  starosty  o  činnosti  OÚ  MČ  Suché  Lazce  v období  od  15.12.2015  – 
04.01.2016.

- Starosta informoval zastupitele o dokončení dočištění propustku směrem na Komárov.
- Starosta informoval zastupitele o možnosti získání kotlíkových dotací, dotace může 

činit až 95% uznatelných nákladů.
- Starosta  seznámil  zastupitele  s budoucí  výstavbou  kompostárny  v Komárově  (směr 

Komárovské Chaloupky). Starosta vysvětlil, že právě tam by mohl být odvážen zelený 
odpad. S výstavbou by se mělo začít v případě, že půjde vše podle plánu ještě v tomto 
roce. Kompostárnu má v úmyslu realizovat statutární město Opava také z fondů EU.

- Starosta informoval zastupitele s přípravou výstavby chodníku na Přerovci, v plánu je 
oslovit aspoň 5 projektantů. P. Bc. J. L. doporučil kontakt na projektanta.

- Zastupitelé berou na vědomí: 11.



5 / 12 Rozpočet obce na rok 2016.

- Starosta informoval zastupitele o tom, že společně s ostatními starosty městských částí 
dokázali v rámci města Opavy vyjednat vyšší rozpočet pro naši obec. V roce 2015 
rozpočet naši obce činil 2 975 000 Kč. Pro tento rok bude obec hospodařit s rozpočtem 
ve výši 4 428 000, plus zbytek finančních prostředků z předešlého roku, cca 1 100 000 
Kč (výše této částky bude upřesněna po ukončení finančního vypořádání za rok 2015).

- Starosta  se  zastupiteli  rozebral  rozložení  finančních  prostředků  pro  rok  2016,  ve 
kterém jsou zohledněny náklady na  výstavbu školního hřiště  300 000 Kč,  zvýšení 
platu  zaměstnance,  který  bude  vykonávat  funkci  asistentky  starosty  a  pracovníka 
České  pošty  Partner.  Náklady  na  odměny  zastupitelů  zůstávají  neměnné.  Dále 
rozpočet  počítá  s prostředky  na  rekonstrukci  části  chodníků  v obci  a  další  menší 
investice.  Starosta  také  přítomné  upozornil  na  fakt,  že  převážná  část  finančních 
prostředků na investice bude alokována na výstavbu chodníku na Přerovci. S touto 
investici se počítá na rok 2017. 

- P.  Ing.  P.  P.  se  dotázal,  jestli  se  zvýšením rozpočtu  pro naši  obec,  nepřijde  to,  že 
statutární město Opava poukáže na výši našeho rozpočtu a jestli si nebudeme muset 
věci,  které  do  teď  financovalo  město,  platit  sami.  Starosta  vysvětlil  situaci  
a  informoval  zastupitele,  že  statutární  město  Opava  nebude  po městských  částech 
vyžadovat  financování  nákladů,  které  běžně  platí,  na  základě  výše  rozpočtu 
jednotlivých obcí.  Je  ovšem domluveno v rámci  schválení  nového Statutu města  a 
pravidel  s nakládáním  finančních  prostředků,  že  městské  části  si  budou  hradit 
investice do výše 50% jednoho ročního rozpočtu MČ ze svých vlastních prostředků. 

- Zastupitelé souhlasí: 11.

6 / 12 Dotace složkám na rok 2016.

- Starosta informoval zastupitele o žádostech obecních složek o dotaci pro rok 2016.

TJ Suché Lazce 
- Starosta konstatoval, že TJ Suché Lazce žádá o dotaci ve výši 190 000 Kč + pořádání 

Dětského  dne  21 000  Kč  +  nákup  nových  branek  30 000  Kč.  Dále  předal  slovo 
předsedovi TJ Suché Lazce, p. L. L..

- P. L. L. informoval zastupitele o počtu členů TJ Suché Lazce (cca 120 členů, 36 dětí, 
nově budou zřízeni minižáci).

- P. Bc. J. L. se dotázal, kdo povede přípravku. P. L. L. odpověděl, že přípravku povede 
on sám ve spolupráci s p. E. B.

- P. D. Z. se dotázal, zda výše požadované dotace jsou celkové roční náklady na klub. P. 
L. L. odvětil, že celkové roční náklady klubu činí cca 300 000 Kč.

- P. Ing. P. Ž. se dotázal,  co všechno v rozpočtu zahrnuje položka Rozhočí? P. L. L. 
vysvětlit,  že  do  této  položky  jsou  zahrnuty  náklady  na  dopravu  rozhodčích, 
občerstvení, odměna apod.

- P.  Bc.  J.  L.  požádal  předsedu  TJ  Suché  Lazce,  zda  na  webových  stránkách  či 
v Sucholazeckém  zpravodaji  nemohou  zveřejnit  stručný  medailonek  o  hráčích  TJ 
Suché  Lazce  (jednoduché  představení  členů).  P.  L.  L.  se  k návrhu  přiklonil  
a shledal tento nápad dobrým.

- P. Ing. P. P. veřejně poděkoval TJ Suché Lazce za dosavadní letitou činnost. 
- Starosta  taktéž  poděkoval  TJ  Suché  Lazce  za  výbornou  přípravu  občerstvení  na 

posvícení.  Taktéž  ale  konstatoval,  že  fotbalové  kluby  v jiných  městských  částech 
dostávají (Zlatníky 90 000 Kč, Vávrovice 75 000Kč, Komárov na činnost fotbalistů 



bez  dotace).  Starosta  také  zastupitele  informoval  o  plánovaném  vybudování 
zavlažování fotbalového hřiště.

- Proto starosta navrhnul výši dotace 190 000 Kč, včetně dětského dne (návrh č. 1). 
- P.  Ing.  P.  P.  podal  návrh,  aby dotace zahrnovala kromě 190 000 Kč,  také  finanční 

příspěvek na dětský den, tak i finance na nákup nových branek návrh č.2). 
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování jednotlivých návrhů.

- Hlasování pro návrh č. 2.
- Zastupitelé souhlasí: 3, zdrželi se: 3, proti: 5.

- Hlasování pro návrh č.1.
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdrželi se: 2, proti: 1.
- Zastupitelé  souhlasí  s výší  dotace  190 000  Kč,  pro  TJ  Suché  Lazce.  Součástí 

dotace je i příspěvek 20 000 Kč na dětský den.

SDH Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádosti o dotaci ve výši 103 000 Kč, pro SDH Suché 

Lazce. Starosta předal slovo p. Ing. P. Ž.
- p. Ing. P. Ž. prezentoval jednotlivé částky v žádosti o dotaci (viz příloha).
- p. Ing. P. P. konstatoval, že tábor pro děti nefinancuje pouze tato dotace, ale že každé 

dítě  si  letní  hasičský tábor  platí.  Také  konstatoval,  že  je  důležité,  aby tyto obecní 
spolky v naší obci fungovaly.

- starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  103 000 Kč,  pro SHD Suché 
Lazce.

- Zastupitele souhlasí: 11.

Klub polní kuše
- Starosta obeznámil zastupitele s žádostí o dotaci ve výši 43 300 Kč, pro Klub polní 

kuše. Starosta předal slovo sl. S. K..
- Sl. S. K. vysvětlila, že výše požadované dotace je určená na běžný provoz Klubu polní 

kuše.  Tato  finanční  částka  pokrývá  náklady  na  běžný  provoz  klubu,  dále  také  na 
halové a venkovní závody, na startovné apod.

- p. Bc. J. L. se dotázal, zda Klub polní kuše by mohl zajistit jednu atrakci pro děti na 
Dětském dnu. Sl. S. K. konstatovala, že tato atrakce by se dala zajistit.

- Starosta navrhl, že se pokusí vyjednat na Magistrátu města Opavy grant, díky němuž 
by část nákladů na provoz Klubu polní kuše, byla pokryta z něj.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o finanční dotaci pro Klub polní kuše ve výši 
43 300 Kč. V případě, že by byl Klubu polní kuše schválen grant, bude již výše dotace 
o tento grant ponížená.

- Zastupitele souhlasí: 11.

AVZO
- Starosta prezentoval zastupitelům žádost o dotaci ve výši 33 500 Kč, pro AVZO.
- Starosta předal slovo p. O. K.
- P. O. K. obeznámil zastupitele, že výše finanční dotace je určená především na náklady 

spojené  s pořádáním  Střeleckého  dne  a  opravy  záchytné  stěny,  kterou  je  v rámci 
bezpečnosti nutno opravit. Náklady budou pouze na materiál. Veškerou práci na těchto 
opravách si tento spolek zajistí sám.

- Zastupitelé souhlasí: 11.



Klub důchodců
- Starosta  seznámil  zastupitele  s žádostí  o  finanční  dotaci  ve  výši  24 000,  pro  Klub 

důchodců.
- Starosta veřejně poděkoval Klubu důchodců za jejich dosavadní činnost a pochválil 

spolupráci  s Klubem  důchodců  v rámci  společenských  a  kulturních  akcí  v obci 
(Gulášfest,  Slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromečku,  Sucholazecké  posvícení, 
apod.)

- Zastupitelé souhlasí: 11.

Myslivecké sdružení Hošťata
- Starosta  prezentoval  zastupitelům  dopis  od  MS  Hošťata,  v něm  je  poděkování  za 

spolupráci v minulých letech a taktéž že na rok 2016 nepožadují žádnou dotaci od MČ 
Suché Lazce.

- Zastupitelé berou na vědomí.

- P. D. Z. pochválil uvědomělost všech obecních složek, které již po obci nežádají tak 
vysoké dotace jako v minulých letech. A taktéž konstatoval, že i díky tomuto bude 
moci být v naší obci zrealizována nějaká investiční akce. 

7 / 12 Česká pošta Partner.

- Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně České pošty Partner. 
- Od 1. 6. 2016, by měla v naší obci fungovat Česká pošta Partner. Zaměstnanec České 

pošty Partner, bude taktéž vykonávat funkci asistentky starosty MČ Suché Lazce. Dle 
toho bude samozřejmě upravená i pracovní doba asistentky starosty.

- Hlavním  cílem  je  zachovat  pobočku  pošty  v naší  obci  a  zkvalitnit  služby  naším 
občanům.

- Výběrové řízení na toto místo bude vyhlášeno v únoru 2016.
- Ing. P. P. se dotázal, zda pracovník České pošty Partner bude muset roznášet dopisy po 

obci. Starosta konstatoval, že tuto služby zajišťuje Depo v Komárově.
- Další informace budou zveřejněny na dalším zastupitelstvu.
- Zastupitelé berou na vědomí.

8 / 12 Různé.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování žádosti od p. B., který doma realizuje určité 
stavební úpravy a žádá zastupitelstvo obce o souhlas s odtokem dešťových vod do 
dešťové kanalizace
Zastupitelstvo souhlasí: 11.

- Starosta prezentoval žádost p. U., o povolení stavebních úprav jeho rodinného domu.
- Zastupitelstvo souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

- Starosta  informoval  zastupitele  s žádostí  p.  H.,  která  žádá  o  povolení  napojení 
dešťových vod do dešťové kanalizace. 

- Zastupitelé souhlasí: 11.

- P.  Ing.  P.  P.  se dotázal,  z jakého důvodu jsou zveřejňovány anonymizované zápisy. 
Starosta  se  odkázal  na  zákonná  ustanovení,  jež  nám  ukládají  tuto  povinnost 
zveřejňování zápisů v anonymizované verzi.



- P. Ing. P. P. konstatoval, že by byl rád, aby bylo z 11. zápisu zastupitelstva MČ Suché 
Lazce patrné, že webové stránky jsou vlastnictvím naší obce.  Starosta přislíbil, tuto 
skutečnost zastupitelům zaslat písemně.

9 / 12 Závěr.

 

PhDr. Richard Dener Bc. Jiří Lerche



U S N E S E N Í

z 12. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 05. 01. 2016

1/12 ZMČ 16 Zahájení a schválení programu 12. zasedání ZMČ Suché Lazce

Zastupitelstvo MČ

schvaluje

program 12. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/12 ZMČ 16 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Zastupitelstvo MČ

volí ověřovatele zápisu

 p. PhDr. Richarda Denera a p. Bc. Jiřího Leche.
a zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou. 

3/12 ZMČ 16 Kontrola plnění usnesení ze dne 15.12.2015.

Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení ze dne 15.12.2015.

4/12 ZMČ 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce.

Zastupitelstvo MČ

bere na vědomí

informace dokončení dočištění propustku směrem na Komárov.
informace o možnosti získání kotlíkových dotací.
informace o budoucí výstavbě kompostárny v Komárově.
informace o výstavbě chodníků na Přerovci.



5/12 ZMČ 16 Rozpočet obce na rok 2016.

Zastupitelstvo MČ 

schvaluje

rozpočet na rok 2016.

6/12 ZMČ 16 Dotace složkám pro rok 2016.

Zastupitelstvo MČ 

schvaluje

dotace pro obecní složky v této výši:

TJ Suché Lazce 190 000 Kč
SDH  Suché Lazce 103 000 Kč
Klub polní kuše 43 300 Kč
(v rámci využití grantu bude finanční částka dotace o výši grantů 
ponížená)
AVZO 33 500 Kč
Důchodci 24 000 Kč

7/12 ZMČ 16 Česká pošta Partner.

Zastupitelstvo MČ

berou na vědomí 

informace ohledně České pošty Partner.

8/12 ZMČ 16 Různé.

Zastupitelstvo MČ

souhlasí

s žádostí stavebních úprav p. B.
s žádostí stavebních úprav p. U.
s žádostí stavebních úprav pí. H.

9/12 ZMČ 16 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík


