
Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce,
konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché Lazce.
3 / 1 Kontrola plnění usnesení ze dne 09.10.2014.
4 / 1 Zpráva o činnosti starosty MČ Suché Lazce za období  od 07.11.2014 do 01.12.2014.
5 / 1 Zřízení výboru a komisí zastupitelstva MČ Suché Lazce dle zákona 128/2000Sb., 

pro volební období 2014 - 2018.
6 / 1 Ustavení likvidační a inventarizační komise.
7 / 1 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů, starosty,

místostarosty, předsedů výborů a členů výborů.
8 / 1 Rozhodnutí o vyplacení odměny bývalému starostovi MČ Suché Lazce.
9 / 1 Odsouhlasení částky starostovi MČ Suché Lazce, pro rychlé financování.
10 / 1 Odsouhlasení výše finančních prostředků pokladny, pro vyplácení v hotovosti.
11 / 1 Dohody o pracovní činnosti na rok 2015.
12 / 1 Obecní ples.
13 / 1 Nová nájemní smlouva nebytových prostor – MUDr. Šárka Běrská.
14 / 1 Rekonstrukce půdních prostor OÚ MČ Suché Lazce.
15 / 1 SDH Suché Lazce - poskytnutí finančních prostředků - nákup vybavení.
16 / 1 Hlavní investice MČ Suché Lazce pro volební období 2014 -2018.
17 / 1 Zimní údržba komunikací.
18 / 1 Umístění kontejnerů v obci.
19 / 1 Kronika MČ Suché Lazce 2014 - 2018.
20 / 1 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje.
21 / 1 Interpelace.
22 / 1 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program zasedání. 
- Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
- Ověřovateli byli zvolení pí. Vladimíra Lencová a p. Lukáš Dener. 

2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché Lazce.

- Starosta oficiálně poděkoval bývalému starostovi p. Miloslavu Kostřibovi, za jeho dlouholetou práci, 
kterou pro obec vykonával. Jako poděkování byl p. Kostřibovi předán dárkový koš. P. Ladislav Valík 
nebyl  na  tomto  zasedání  ze  zdravotních  důvodů přítomen,  dárkový  koš  mu bude  předán rukou 
starosty v domácím prostředí. 

Zastupitelé berou na vědomí.

3 / 1 Kontrola plnění usnesení ze dne 09.10.2014.

- Starosta informoval zastupitelé o plnění usnesení ze 09.10.2014. Usnesení je průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 1 Zpráva o činnosti starosty MČ Suché Lazce za období  od 07.11.2014 do 01.12.2014.

- Starosta informoval zastupitele o své činnosti:
a) Starosta zažádal o přidělení čísla popisného a čísla orientačního pro hasičárnu.
b) Starosta zažádal technické služby o vyčištění kanalizačního potrubí na ul. Na Štěpnici a o opravu  

části oplocení na hřbitově.



c) Starosta jedná s městskou policií o pravidelných policejních kontrolách v obci.
d) Starosta požádal dopravní policii o kontrolu dopravní situace na ul. Ostravská. Řidiči nerespektují 

světelné značení  a často jezdí  na červenou.  P.  Jiří  Lerche podal  návrh,  aby světelné značení  na  
křižovatce z ul. Ostravské do Suchých Lazců bylo značeno světelnou šipkou.

e) Starosta uspořádal veřejnou brigádu, díky které byla vyčištěna stoka pod Suchými Lazcemi (směrem 
k trati).

f) Starosta oficiálně poděkoval p. Davidu Závěšickému za novou podobu Sucholazeckého zpravodaje.
g) Starosta informoval zastupitele o celkové výmalbě obecního úřadu, včetně knihovny.
h) Starosta informoval zastupitele o jednání týkající se investic na rok 2014 - 2018.
i) Starosta obeznámil zastupitele o Mikulášské nadílce, zhostí se role Mikuláše a s čertem a andělem 

navštíví místní školu a školku.
j) Starosta informoval zastupitele o zdravotní prohlídce obecních zaměstnanců (p. Martina Žůrka a p. 

Jaroslava Kaduly).
k) Starosta informoval zastupitele o změně výše poplatku za popelnice. Poplatek bude zvýšen o 99 Kč.

Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 1 Zřízení  výboru  a  komisí  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  dle  zákona  128/2000Sb.,  pro 
volební období 2014 – 2018.

- Starosta informoval zastupitele o vzniku finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé schválili návrh 
starosty, aby výbory byly 3 členné. 

- Starosta navrhl jako předsedu finančního výboru p. Ing. Petra Žůrka, p. Ing. Petra Paláčka a p. Josefa 
Doboše jako členy výboru. 

Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

- Starosta  navrhl  jak  předsedkyni  kontrolního  výboru  p.  Mgr.  et  Mgr.  Martinu  Škrobánkovou,  p. 
Lukáše Denera a p. Ing. Václava Skuplíka jako členy výboru. 

Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

- P. Ing. Petr Paláček navrhl do této komise p. Bc. Jiřího Lercheho.
Zastupitelé souhlasí: 2. Zdrželo se: 9.

- Starosta obeznámil zastupitele o vzniku tzv. poradních komisí starosty MČ:
a) Kulturní komise – předsedkyně Vladimíra Lencová
b) Vzdělávací a sportovní komise – předseda Ing. Václav Skuplík
c) Komise pro rozvoj a životní prostředí – předseda Daniel Stibor
Zastupitelé berou na vědomí: 11.

6 / 1 Ustavení likvidační a inventarizační komise.

- Starosta do 3 členné Inventarizační a likvidační komise navrhl jako předsedu p. Pavla Nelešovského 
a jako členy p. Davida Závěšického a p. Daniela Stibora.

Zastupitelé souhlasí:  11.

7 / 1 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů, starosty, místostarosty, 
předsedů výborů a členů výborů.

- Starosta informoval zastupitele o změně nařízení vlády, z čehož dle zákona vyplývá nejvyšší možná 
odměna pro starostu ve výši 29. 937 Kč. Starosta navrhl výši své odměny na 20. 000 Kč. Odměnu  
pro místostarostu 8. 000 Kč, odměnu pro zastupitelé 360 Kč, odměnu pro předsedy výborů 1000 Kč,  
odměnu pro členy výborů 400 Kč.

- Starosta vyzval zastupitele o vyjádření svého názoru k této problematice. P. Bc. Jiří Lerche požádal 
starostu, aby vyčíslil odměny bývalého vedení. 



- Starosta obeznámil zastupitele o vytvoření fondu starosty, do kterého bude pravidelně vkládat 10% 
své odměny, z které pak mohou být čerpány finance, např. na zakoupení lístku na kolotoče pro děti, 
v rámci Sucholazeckého posvícení.

- P. Ing. Petr Paláček navrhl zachovat původní odměny, jako mělo minulé vedení obce. 
- Starosta uvedl jako příklad odměny starostů jednotlivých MČ.
- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování návrhu p. Petra Paláčka.
Zastupitelé souhlasí: 1. Zdržel se: 4. Nesouhlasí: 6.
- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování svého návrhu financování odměn.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 2.

8 / 1 Rozhodnutí o vyplacení odměny bývalému starostovi MČ Suché Lazce.

- Starosta  vyzval  zastupitelé  k odsouhlasení  výše  odměny  bývalému  starostovi  p.  Miloslavu 
Kostřibovi.  Ze zákona plyne tato výše odměny a tj.  5 měsíčních platů. P. Miloslav Kostřiba, se  
tohoto nároku vzdal, bylo tedy navrhnuto, že výše odměny bude 1 měsíční plat. 

- P. Bc. Jiří Lerche projevil nesouhlas a navrhl pro p. Miloslava Kostřibu odměnu ve výši 2 měsíčních 
platů. P. Miloslav Kostřiba tento návrh odmítnul. 

- P. Tomáš Bala navrhnul,  aby p. Miloslavu Kostřibovi byla vyplacená odměna 2 měsíčních platů, 
s tím že do fondu starosty bude vložen 1 měsíční plat.

- Starosta vyzval zastupitelé k odhlasování návrhu p. Bc. Jiřího Lercheho.
Zastupitelé souhlasí: 1. Zdrželo se: 10.
- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování svého návrhu o výši odměny 1 měsíčního platu.
Zastupitelé souhlasí: 10. Proti: 1.

9 / 1 Odsouhlasení částky starostovi MČ Suché Lazce, pro rychlé financování.

- Starosta navrhl částku pro rychlé financování ve výši 5. 000 Kč. Stejnou částku pro tento způsob 
financování mělo schváleno i zastupitelstvo v předešlém volebním období.

Zastupitelé souhlasí: 11.

10 / 1 Odsouhlasení výše finančních prostředků pokladny, pro vyplácení v hotovosti.

- Starosta navrhl výši finančních prostředků v pokladně, pro účel vyplácení v hotovosti na 20. 000 Kč. 
Zastupitelé souhlasí: 11.

11 / 1 Dohody o pracovní činnosti na rok 2015.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  dohodách  o  pracovní  činnosti  pro  rok  2015  pro  p.  Marcelu 
Friedlovou, p. Márii Friedlovou, sl. Lucii Židkovou, DiS. a p. Radima Lichého.

- V dohodách dojde pouze k úpravě odpracovaných hodin.
Zastupitelé souhlasí: 11.

12 / 1 Obecní ples.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  zrušení  Obecního plesu,  z důvodu malé  účasti  hostů  minulého 
ročníku. 

- P. Ing. Petra Paláčka zajímala výše nákladů na tento ples. Starosta seznámil zastupitele s  náklady na 
pořádání tohoto plesu, které činí cca 30.000 Kč, mezi které např. patří nájem sálu, nákup tomboly,  
apod. 

- P. David Zavěšický navrhl, aby tato finanční částka, byla uvolněná na jinou obecní akci.
Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.



13 / 1 Nová nájemní smlouva nebytových prostor – MUDr. Šárka Běrská.

- Z důvodů  změny  právní  formy p.  MUDr.  Šárky  Běrské,  je  nutno  změnit  smlouvu  o  pronájmu 
nebytových prostor.

- Pí. MUDr. Šárce Běrské, bude z těchto důvodů vypovězená smlouva, ke dni 2.12.2014. Na úřední 
desce bude dne 3.12.2014 vyvěšen záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ MČ Suché 
Lazce, sloužící pro výkon praktického lékaře.

- Nájem nebytových prostor činí 15. 560 Kč / ročně, tyto peníze byly odváděny na účet Magistrátu 
města  Opavy.  V nové  smlouvě  pro  pí.  MUDr.  Šárku Běrskou,  budou  tyto  peníze  odváděny  do 
rozpočtu MČ Opava – Suché Lazce.

- Starosta  podá  žádost  na  Magistrátu  města  Opavy,  o  vrácení  peněžních  prostředků  za  pronájem 
nebytových prostor od pí. MUDr. Šárky Běrské, za minulá období.

- Pí. MUDr. Šárka Běrská bude nadále v Suchých Lazcích ordinovat, jedná se pouze o administrativní 
úpravu.

Zastupitelé souhlasí: 11.

14 / 1 Rekonstrukce půdních prostor OÚ MČ Suché Lazce.

- Starosta informoval zastupitele o nadcházející rekonstrukci půdních prostor Obecního úřadu. Tyto 
prostory se nyní musí vyklidit, je zde nyní umístěn starý nefunkční nábytek. V rámci rekonstrukce je 
zapotřebí také udělat novou podlahu, topení, půdní prostory zateplit, atd. Jedná se o dlouhodobou 
investici,  jelikož MČ Suché  Lazce  se  na  této  rekonstrukci  bude  podílet  na  vlastní  náklady.  Do 
budoucna by měl být v těchto prostorách z části vybudován archív sloužící pro MČ Suché Lazce a 
z části by prostory sloužily pro novou složku Chovatelé či jiné aktivity.

- Zastupitelé pověřují starostu k úkonům nutným pro rekonstrukci půdních prostorů OÚ.
Zastupitelé souhlasí: 11.

15 / 1 SDH Suché Lazce - poskytnutí finančních prostředků – nákup vybavení.

- Starosta informoval zastupitele o poskytnutí finančních prostředků ve výši 8.000 Kč pro SDH Suché 
Lazce, v rámci soutěže jednotek Sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Opavy „O putovní 
pohár primátora města Opavy“, ve které se SDH Suché Lazce umístili na krásném 5. místě.

- SDH Suché Lazce byla také poskytnuta, Moravskoslezským krajem, účelová neinvestiční dotace ve 
výši 800 Kč.

- Tyto  finanční  prostředky  budou využity  na  nákup projektoru  a  projekčního  plátna,  které  budou 
sloužit ke zkvalitnění školení hasičů v naší Hasičské zbrojnici. 

Zastupitelé berou na vědomí.

16 / 1 Hlavní investice MČ Suché Lazce pro volební období 2014 – 2018.

- Starosta informoval zastupitele o investicích pro volební období 2014 – 2018, je zapotřebí vyčlenit 
jednu,  hlavní  investici.  Starosta  navrhnul  jako  hlavní  investici  rekonstrukci  ulice  Na  Pískovně 
(osvětlení, nová cesta, chodníky, atd.), tato rekonstrukce by odhadem vyšla na cca 8. 000. 000 Kč. 

- P. Bc. Jiří Lerche navrhl, zvážit jestli je tato nákladná generální investice ul. Na Pískovně nutná, 
jestli by nebylo vhodnější a méně nákladné pořídit novou cestu na této ulici. 

- P. Ing. Václav Skuplík vysvětlit, že tato celková rekonstrukce je nutná, je to ulice na které mohou 
vyrůst nové rodinné domy, je to možnost kudy se naše obec může rozrůstat, proto je nutná generální 
oprava.

- Druhou variantou hlavní investice je vybudování chodníků na Přerovci. 
- P. Ing. Petr Paláček navrhl, že vhodnou variantou hlavní investice, by bylo vybudování chodníku na 

Přerovci, z důvodů bezpečnosti občanů. 
- Tento bod je odročen na příští zasedání ZMČ Suché Lazce.
Zastupitelé souhlasí: 11.



17 / 1 Zimní údržba komunikací.

- Starosta informoval zastupitele o probíhající zimní údržbě našich komunikací v obci. Pochválil práci 
našich  obecních  zaměstnanců,  kteří  se  operativně  postarali  o  posyp  všech  chodníků  
a zastávek MHD.

- P. Ing. Petr Paláček navrhl, že vhodnější než štěrk, by pro zimní údržbu byla posypová sůl.
- Starosta byl pověřen jednáním na městě, ohledně uskladnění tohoto chemického materiálu. 
Zastupitelé berou na vědomí.

18 / 1 Umístění kontejnerů v obci.

- Starosta navrhl zastupitelům vhodnější rozmístění kontejnerů v naší obci, v centru by se jich mělo 
nacházet více.

- V rámci  odstranění  hlučnosti,  by  bylo  vhodné tyto  kontejnery  vyměnit  za  plastové,  s tím že  by 
kontejnery měly být umístěny v zastřešeném a vyzděném prostoru.

- Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková upozornila na stav plochy pro kontejnery na ul. V Ulici, která 
je potřeba zpevnit  a z důvodů oslav,  které probíhají  v kulturním zařízení,  by měly být  doplněny 
kontejnery na plast a sklo. 

- Zastupitelstvo pověřuje starostu k jednání na Magistrátu města Opavy.
Zastupitelé souhlasí 11.

19 / 1 Kronika MČ Suché Lazce 2014 – 2018.

- Starosta navrhl p. Davida Závěšického, jako kronikáře pro volební období 2014 – 2018. P. David 
Závěšický je vhodným kandidátem na tuto funkci, dlouhodobě se totiž zabývá historií naší obce.

Zastupitelé souhlasí: 11.

20 / 1 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje.

- Starosta informoval zastupitele o vzniku redakční rady, jejímž předsedou byl jmenován p. David  
Závěšický, dalšími členy budou p. Pavel Nelešovský a p. Mgr. Petr Orieščík.

- P. Ing. Petr Paláček navrhl, jestli by třetí člen této redakční rady neměl být nezávislý člověk, řadový  
občan. 

- P.  David  Zavěšický  obeznámil  zastupitele  s faktem,  že  člen  této  redakční  rady  musí  ovládat 
typografickou práci, apod.

- Starosta upozornil, že příspěvky mohou přispět jak občané, tak složky.
Zastupitelé souhlasí: 10. Proti: 1.

21 / 1 Interpelace.

- P. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková požádala jménem školy zastupitelstvo o finanční příspěvek na 
pronájem sálu v Hostinci U Baly, na Vánoční trhy, konající se 11.12.2014.

Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

22 / 1  Závěr.

Vladimíra Lencová Lukáš Dener



ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

U S N E S E N Í

z 1. zasedání 

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 02.12.2014

1 / 1 ZMČ 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
volí ověřovateli zápisu

pí. Vladimíru Lencovou
p. Lukáše Denera.

2 / 1 ZMČ 14 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

oficiální poděkování p. Miloslavu Kostřibovi.

3 / 1 ZMČ 14 Kontrola plnění usnesení ze dne 09.10.2014.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

informace o průběžném plnění usnesení ze dne 09.10.2014.

4 / 1 ZMČ 14 Zpráva o činnosti starosty MČ Suché Lazce za období
od 07.11.2014 do 01.12.2014.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty MČ Suché Lazce, od 07.11.2014 do 01.12.2014.

5 / 1 ZMČ 14 Zřízení výboru a komisí zastupitelstva MČ Suché Lazce dle 
zákona 128/2000Sb., pro volební období 2014 – 2018.
Zastupitelstvo
souhlasí 

se zřízením finančního výboru ve složení předseda p. Ing. Petra Žůrka, 
p. Ing. Petra Paláčka, p. Josefa Doboše a se zřízením kontrolního výboru v tomto 
složení předsedkyně pí. Mgr. et Mgr. Martinu Škrobánkovou, p. Lukáše Denera 
a p. Ing. Václava Skuplíka. 

6 / 1 ZMČ 14 Ustavení likvidační a inventarizační komise.
Zastupitelstvo
souhlasí

s ustavením likvidační a inventarizační komise, v čele s předsedou p. Pavlem 
Nelešovským a členy p. Davidem Závěšickým a p. Danielem Stiborem.



7 / 1 ZMČ 14 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů, 
starosty, místostarosty, předsedů výborů a členů výborů.
Zastupitelstvo 
souhlasí

s rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelů ve výši 
360 Kč, starosty ve výši 20.000 Kč, místostarosty ve výši 8.000Kč, předsedů
výboru 1000 Kč a členů výboru ve výši 400 Kč.

8 / 1 ZMČ 14 Rozhodnutí o vyplacení odměny bývalému starostovi MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo 
souhlasí

s rozhodnutím vyplacení odměny bývalému starostovi, p. Miloslavu 
Kostřibovi, ve výši 1 měsíčního platu.

9 / 1 ZMČ 14 Odsouhlasení částky starostovi MČ Suché Lazce, pro rychlé financování.
Zastupitelstvo
souhlasí

s výší finanční částky 5.000 Kč, určené pro rychlé financování.

10 / 1 ZMČ 14 Odsouhlasení výše finančních prostředků pokladny, pro vyplácení 
v hotovosti.
Zastupitelstvo
souhlasí

s výší finančních prostředků poklady, pro účel vyplácení v hotovosti na 20.000 Kč.

11 / 1 ZMČ 14 Dohody o pracovní činnosti na rok 2015.
Zastupitelstvo
souhlasí 

s dohodami o pracovní činnosti na rok 2015, pro pí. Marcelu Friedlovou, pí. Máriu 
Friedlovou, sl. Lucii Židkovou, DiS. a pro p. Radima Lichého.

12 / 1 ZMČ 14 Obecní ples.
Zastupitelstvo
souhlasí

se zrušením pořádání Obecního plesu.

13 / 1 ZMČ 14 Nová nájemní smlouva nebytových prostor – MUDr. Šárka Běrská.
Zastupitelstvo
souhlasí

s výpovědí nynější smlouvy nebytových prostor sloužící pro výkon praktického 
lékaře, z důvodů změny právní formy pí. MUDr. Šárky Běrské.

14 / 1 ZMČ 14 Rekonstrukce půdních prostor OÚ MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
souhlasí

s vyklízením a následnou rekonstrukcí půdních prostor OÚ MČ Suché Lazce.



15 / 1 ZMČ 14 SDH Suché Lazce - poskytnutí finančních prostředků – nákup vybavení.
Zastupitelstvo
berou na vědomí

poskytnutí finanční prostředků ve výši 8.800 Kč pro SDH Suché Lazce,
na nákup vybavení – projektor a projekční plátno.

16 / 1 ZMČ 14 Hlavní investice MČ Suché Lazce pro volební období 2014 – 2018.
Zastupitelstvo
odročuje

jednání o hlavní investici MČ Suché Lazce, pro volební období 2014 – 2018.

17 / 1 ZMČ 14 Zimní údržba komunikací.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

informace ohledně zimní údržby komunikací, chodníků a autobusových 
zastávek v naší obci.

18 / 1 ZMČ 14 Umístění kontejnerů v obci.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

návrh o vhodnějším rozmístění kontejnerů v obci.

19 / 1 ZMČ 14 Kronika MČ Suché Lazce 2014 – 2018.
Zastupitelstvo
souhlasí

se jmenováním p. Davida Závěšického, na funkci obecního kronikáře.

20 / 1 ZMČ 14 Zvolení redakční rady Sucholazeckého zpravodaje.
Zastupitelstvo
souhlasí 

se jmenováním p. Davida Závěšického, jako předsedu redakční rady, dalšími členy 
redakční rady jsou p. Pavel Nelešovský a p. Mgr. Petr Orieščík.

21 / 1 ZMČ 14 Interpelace.
Zastupitelstvo
souhlasí

s finančním příspěvkem určeným na pronájem sálu, ve kterém se budou 
konat Vánoční trhy.

22 / 1 ZMČ 14 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík


