
Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod.

1 / 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 14 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 02. 2016.
4 / 14 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 23. 02. 2016 – 21. 03. 2016.
5 / 14 Majetkové záležitosti.
6 / 14 Dotace pro opravu kaple.
7 / 14 Různé.
8 / 14 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1 / 14 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 / 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřena sl. Lucie Židková, DiS.
- Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Václav Skuplík, p. Bc. Jiří Lerche.
- Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

3 / 14 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 02. 2016.

- Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 22. 02. 2016. Usnesení je 
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 14 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v obdob od 23. 02. 2016 
– 21. 03. 2016.

- Starosta informoval zastupitele o rekonstrukci mostu na Přerovci, první práce by měly 
začít  na přelomu měsíce dubna a května. Přibližná cena této rekonstrukce by měla 
činit cca 4.000.000 Kč. Rekonstrukce bude provedena ve dvou fázích, aby tyto opravy 
nijak nenarušily průjezd MHD. V rámci této opravy mostu bude také vyhotovena část 
nové cesty (živičný povrch 70m).

- Starosta  informoval  o  částečném  vypouštění  vodní  nádrže  Sedlinka.  V této  chvíli 
probíhají další průzkumy. Úplné vypuštění je plánováno na, dle vyjádření odpovědné 
osoby, zřejmě na podzim tohoto roku. Konkrétní doba čistění není určena.

- Starosta sdělil zastupitelům, že veškeré informace ohledně vybudování kompostárny, 
zašle zastupitelům elektronicky. Taktéž podotkl, že kaly se v kompostárně zpracovávat 
nebudou.



- Starosta obeznámil zastupitele s informacemi ohledně České Pošty Partner. Smlouva, 
která již měla být podepsána mezi Českou poštou Partner a MČ Suché Lazce stále 
není podepsána. Problém je na straně České pošty, která stále nedodala nové znění 
smlouvy, kde se měnily některé části smlouvy vzhledem k legislativním změnám.  Tím 
je otevření České pošty Partner odloženo zřejmě až na měsíc listopad. Z těchto důvodů 
nebylo  ani  vyhlášeno  výběrové  řízení  na  pozici  asistent(ka)  starosty  
a pracovníka České pošty Partner. 

- Starosta  informoval  zastupitele  o  odchodu současné  asistentky  starosty  MČ Suché 
Lazce,  sl.  Lucie  Židkové,  DiS.  Kterou  do  měsíce  listopadu  nahradí  sl.  Šárka 
Slavíková. Sl. Slavíková bude mít stejnou náplň práce a stejné finanční ohodnocení 
jako dosavadní asistentka starosty MČ Suché Lazce.

- Starosta taktéž seznámil zastupitele s ukončením rozdílových inventur. 
- Starosta informoval zastupitele ohledně nové ordinace p. MUDr. V. K., který nyní čeká 

na vyrozumění zdravotních pojišťoven. Velké poděkování patří p. senátorovi Plačkovi, 
který se již zasloužil o spolupráci VZP s MUDr. K.. Začátkem měsíce dubna, by již 
měla být ordinace praktického lékaře v provozu.

- Starosta obeznámil zastupitele s návštěvou p. Vítečka (náměstka primátora), s kterým 
prošel celou vesnici a taktéž navštívil místní školu a školku.

- Starosta veřejně poděkoval Klubu důchodců za kulturní akci „Bešeda u peřa“. Také 
zmínil zájezd Klubu důchodců do Prahy a v rámci tohoto výletu by rád poděkoval p. 
Tomáši Balovi, který se výborně zhostil role průvodce v hlavním městě. Velké díky 
také patří Klubu rodičů, kteří přichystali pro děti a rodiče Dětský karneval.

- Zastupitelé berou na vědomí: 11.

5 / 14 Majetkové záležitosti.

- Starosta  informoval  zastupitele  ohledně  žádosti  p.  C.,  která  již  byla  řešena  na 
minulých zasedáních zastupitelstva MČ Suché Lazce, z kterých vyplynulo doporučení 
směny pozemku, tak aby byla zachována přilehlá cesta parc.  č.  464. P.  C s dalším 
spoluvlastníkem tohoto pozemku se směnou nesouhlasí.

- Starosta taktéž zastupitelstvo obeznámil s vyjádření p. Majdanicse, z odboru Majetku 
města. 

- Vyjádření zní: V roce 2015 p. C. požádal o prodej pozemku parc. č. 461/1, k.ú. Suché 
Lazce. Záměr tohoto prodeje nebyl Zastupitelstvem SMO schválen (14.12.215, č. u. 
217/11 5d – neschvaluje), žadateli byla navržena směna požadované části pozemku 
parc. č. 461/1 za pozemek parc. č. 464, vše v katastrálním území Suché Lazce, který 
má ve spoluvlastnictví.  Tento postup byl doporučen majetkovou komisí dne 26. 2. 
2015 a také zastupitelstvem MČ Suché Lazce, dne 3. 11. 2015, č. u. 8/10 ZMČ 15. 
Žadatel tuto směnu odmítl a požádal o prodej pouze části pozemku parc. č. 461/1, k. ú. 
Suché Lazce. Po zvážení dalších okolností, majetková komise změnila názor a dne 29. 
2. 2016 doporučila prodej celého pozemku.

- Starosta  konstatoval,  že  tento  pozemek  je  v našem  statutu,  takže  rozhodnutí 
zastupitelstva MČ Suché Lazce, bude pro odbor Majetku města závazné.

- P.  David  Závěšický  se  dotázal  přítomného  p.  C.,  z jakého  důvodu  nechce  provést 
směnu. Taktéž podotkl, že obec nechce rozprodávat své pozemky. P. C. odvětil, že se 
obává budoucí zástavby. 

- P. Bc. Jiří Lerche zmínil, že v naší obci je nedostatek pozemků.
- P.  Ing.  Petr  Paláček  se  dotázal,  komu  připadne  zisk  z prodeje  pozemku.  Starosta 

odpověděl, že to bude příjem Statutárního města Opavy (cca 150.000 Kč).



- P.  Ing.  Václav  Skuplík  navrhl  jiné  řešení  a  to  směnu za  jiné  pozemky v blízkosti 
předmětného pozemku. P. C. tuto variantu zváží. 

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  a  odložení  tohoto  bodu  na  další  zasedání 
zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 11.

- Starosta  obeznámil  zastupitelstvo s další  majetkovou záležitostí,  týkající  se odkupu 
pozemku parc. č. 899/2, do vlastnictví Statutárního města Opavy. Tento pozemek je 
v současné době veden jako ostatní plocha a tvoří chodník před domem p. F. a pí. R. 
H..

- Starosta taktéž konstatoval, že je v zájmu obce, aby chodníky byly obecní.
- P. David Závěšický podotkl, že tyto výkupy jsou hrazeny Statutárním městem Opavou.

Zastupitelé souhlasí: 11.

- Starosta prezentoval žádost pí. P. B., o napojení dešťových vod do kanalizační sítě, 
v rámci výstavby rodinného domu, na ulici Na Pískovně.
Zastupitelé souhlasí: 10.
Zdržel se: 1.

6 / 14 Dotace pro opravu kaple.

- Starosta informoval zastupitele o žádosti občanů Suchých Lazců a Ostravsko-Opavské 
diecéze o rekonstrukci schodů před místní kaplí, které jsou již ve velmi špatném stavu. 
A předal slovo p. Konečnému.

- P.  Konečný  obeznámil  zastupitelstvo  s pár  variantami,  kterými  lze  schody  před 
kostelem opravit. Také podotkl, že schody jsou duté a že už několikrát v rámci opravy 
musely být zalívané betonem, jelikož se rozpadaly.

- P. Konečný informoval zastupitele o kontaktu, který dostal od p. L. B.. Je to kontakt na  
výrobce žulových schodů (z  Žulové u Jeseníku).  Jednalo by se o deset  schodů (v 
protiskluzové úpravě), které by přibližně vyšly na 60.360 Kč, bez DPH (tato částka je 
pouze za materiál). Taktéž zmínil, že samotná výroba schodů trvá 40 dní. 

- Celková  rekonstrukce  se  však  odhaduje  na  cca  200.000  Kč.  (demontáž  kříže, 
odvodnění, drenáž, apod.). Místní pan farář (otec Adam) poskytl finanční obnos ve 
výši 30.000 Kč, Ostravsko-opavská diecéze přislíbila 50.000 Kč.

- Starosta navrhl finanční dotaci ve výši taktéž 50.000 Kč, za MČ Suché Lazce. Taktéž 
konstatoval, že již nyní probíhá veřejná sbírka na rekonstrukci schodů, v níž se zatím 
vybralo 47.000 Kč.

- P.  Konečný  informoval  zastupitele  o  sponzorovi,  jímž  bude  pravděpodobně  JZD 
Kylešovice.  P.  Konečný vysvětlil,  že  jsou dvě možnosti,  buď finanční  dar  od JZD 
Kylešovice, anebo dodání materiálu a techniky. 

- P. Konečný taktéž zastupitelstvo informoval, že veškeré práce v rámci rekonstrukce 
schodů, budou probíhat svépomocí. 

- P. Ing. Petr Paláček se dotázal, zda bude pod schody nějak odborně nahlédnuto, než se 
začne s pracemi. P. Konečný odvětil, že ano.

- P.  Konečný  taktéž  vysvětlil,  že  v rámci  nových  schodů,  by  mělo  taktéž  dojít  ke 
zpevnění zdi, podél kostela.

- Starosta  poděkoval  p.  Konečnému  a  ukončil  debatu  s tím,  že  pokud  Ostravsko-
Opavská  diecéze  neposkytne  finanční  dotaci,  kterou  přislíbila,  tak  projekt  nebude 
možno  realizovat.  Ovšem  dotace  z obce  by  měla  být  v tom  případě  použita  na 
nejnutnější práce týkající se zajištění bezpečnosti při vchodu do kaple. 



- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o dotaci ve výši 50.000 Kč Ostravsko-opavské 
diecézi, určené na opravu schodů kostela v Suchých Lazcích.
Zastupitelé souhlasí: 11.

7 / 14 Různé.

- Starosta  otevřel  debatu  na  téma prodeje  obecních  pozemku,  které  tvoří  příjezdové 
cesty k rodinným domů. Jakýmž je např. parc.  č. 247, která slouží jako příjezdová 
cesta k domu p. D. D.. 

- P. D. vysvětlil,  že je schopný si cestu sám opravit a vybudovat na vlastní náklady, 
pokud však bude možná koupě tohoto pozemku.  

- P. David Závěšický upozornil, že by se neměly rozprodávat příjezdové cesty a že by 
měly zůstat v majetku obce.

- Starosta konstatoval, že vybudování této cesty by vyšlo přibližně na 40 – 50.000 Kč. 
- P. Ing. Petr Paláček požádal starostu, zda do příštího zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce,  by  mohly  být  připraveny  podklady s podobnými  situacemi  v naší  obci.  Ať 
zastupitelstvo ví, o kolik a jakých takových pozemků se jedná. Starosta přislíbil do 
příštího zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce vyhotovení těchto materiálů. 

- P. Ing. Petr Žůrek podotkl, že bychom se jako obec o takovéto příjezdové cesty pro 
občany měli postarat.

- P. David Závěšický se přidal k názoru p. Ing. Petra Žůrka, že řešení těchto problémů je 
posláním zastupitelstva, které by občanům takové to záležitosti mělo zajistit.

- Tato  problematika  bude již  řešena  na  dalších  zasedáních  zastupitelstva  MČ Suché 
Lazce.

- P.  David  Závěšický  upozornil,  že  materiály  sloužící  pro  tvorbu  Sucholazeckého 
zpravodaje, musí být odevzdány nejpozději do 10. 4. 2016.

- P. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda by neměla být obnovena zeleň, 
která v rámci vybudování haly v bývalém JZD v Suchých Lazcích, byla vykácena. 

- P. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková se taktéž dotázala zda, by nebylo možné pořídit 
do KZ myčku na nádobí, v rámci zlepšení kvality služby občanům. Starosta odvětil, že 
v rámci  rozšíření  kuchyňské  části  v prostorách  KZ,  bude  do  budoucna  myčka  na 
nádobí umístěna. 

- P.  Ing. Petr  Paláček poděkoval ještě jednou za konání zájezdů Klubu důchodců do 
Prahy, kde navštívili mj. také Senát a pana senátora MUDr. Vladimíra Plačka. 

- Starosta na závěr informoval všechny přítomné, že přípravy na letošní Kulturní léto, 
jsou již hotové. A prvotní, zahajovací akcí bude Gulášfest, který se koná 28. 5. 2016.
Zastupitelé berou na vědomí.

8 / 14 Závěr.

Ing. Václav Skuplík Bc. Jiří Leche



U S N E S E N Í

z 14. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 22. 03. 2016

1/14 ZMČ 16 Zahájení a schválení programu 14. zasedání ZMČ Suché Lazce
Zastupitelstvo MČ
schvaluje
program 14. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/14 ZMČ 16 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zastupitelstvo MČ
volí ověřovatele zápisu

 p. Ing. Václava Skuplíka a p. Bc. Jiřího Leche.
a zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou. 

3/14 ZMČ 16 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 02. 2016.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze dne 15. 12. 2015.

4/14 ZMČ 16 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí
informace o rekonstrukci mostu na Přerovci.
informace o vypuštění vodní nádrže Sedlinka.
informace o výstavbě kompostárny v Komárově.
informace ohledně České pošty Partner
informace o odchodu současné asistentky starosty
informace ohledně rozdílových inventur
informace ohledně nové ordinace praktického lékaře
informace ohledně návštěvy pana náměstka primátora p. Vítečka.
poděkování složkám za kulturní život v obci a zájezd Klubu důchodců.

5/14 ZMČ 16 Majetkové záležitosti.
Zastupitelstvo MČ 
souhlasí 
s odročením bodu, týkajícího se směny a prodeje pozemku pro p. 
Carbola.
s odkupem pozemku p. F. a R. H..
s žádostí pí. P. B., o napojení dešťových vod do kanalizační sítě, 
v rámci výstavby rodinného domu.



6/14 ZMČ 16 Dotace pro opravu kaple.
Zastupitelstvo MČ 

schvaluje
dotaci pro Ostravsko-Opavskou diecézi, ve výši 50.000 Kč, určenou na 
opravu schodů místní kaple.

7/14 ZMČ 16 Různé.
Zastupitelstvo MČ
bere na vědomí 
žádost p. D. D., o odkup příjezdové cesty k jeho rodinnému domu.
lhůtu na odevzdání materiálů do Sucholazeckého zpravodaje.
dotaz pí. Mgr. et Mgr. Martiny Škrobánkové na obnovu zeleně.
dotaz pí. Mgr. et Mgr. Martiny Škrobánkové ohledně zakoupení myčky 
na nádobí do KZ.
poděkování p. Ing. Petra Paláčka, za zájezd Klubu důchodců.
informace ohledně příprav Kulturního léta v naší obci.

8/14 ZMČ 16 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík


