
Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce,
konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 2 Kontrola plnění usnesení ze dne 02. 12. 2014.
4 / 2 Revokace usnesení č. 8/1 ZMČ 14, tj. Rozhodnutí o vyplacení odměny bývalému 

starostovi MČ Suché Lazce.
5 / 2 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 02. 12. 2014 – 22. 12. 2014.
6 / 2 Dotace obecním spolkům na rok 2015.
7 / 2 Rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2015.
8 / 2 Nová nájemní smlouva praktického lékaře.
9 / 2 Odkup pozemku č. 898/11.
10/ 2 Interpelace.
11/ 2 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  a  představil  program 
zasedání. Taktéž konstatoval, že je přítomen plný počet zastupitelů a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

- Program  bude  rozšířen  o  bod  9/2,  tj.  Odkup  pozemku  č.  898/11  –  majitelka  pí. 
Nelešovská. 

- Zastupitelé souhlasí: 11.

2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
- Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Petr Žůrek a p. Pavel Nelešovský.

3 / 2 Kontrola plnění usnesení ze dne 02. 12. 2014.

- Starosta informoval  zastupitele  o plnění  usnesení ze dne 02. 12. 2014. Usnesení  je 
průběžně plněno.

- Starosta  poděkoval  likvidační  komisi,  jmenovitě  p.  Davidovi  Závěšickému  a  p. 
Danielu Stiborovi, za práci kterou v posledních dnech odvedli v půdních prostorách 
Obecního  úřadu.  P.  David  Závěšický  zastupitelstvo  obeznámil,  že  v rámci  úklidu 
půdních  prostor  nalezli  velmi  staré  dokumenty  a  fotografie.  Fotografie  budou 
naskenovány a zveřejněny na internetových stránkách naší obce (www.suchelazce.cz).

- Starosta  upřesnil  informaci,  ohledně rekonstrukce půdních prostor  Obecního úřadu. 
Starosta  informoval  zastupitele,  že  tato  rekonstrukce  bude  probíhat  dle  finančních 
možností obce, v horizontu několika let.

- Zastupitelé berou na vědomí.

http://www.suchelazce.cz/


4 / 2 Revokace usnesení č. 8/1 ZMČ 14, tj. Rozhodnutí o vyplacení odměny bývalému 
starostovi MČ Suché Lazce.

- Starosta  obeznámil  zastupitele,  že  dle  zákona 128/2000 Sb.,  musela  být  bývalému 
starostovi p. Miloslavu Kostřibovi, vyplacená odměna ve výši 126.360 Kč. 

- Z tohoto  důvodu musí  být  revokováno usnesení  č.  8/1  ZMČ 14,  tj.  Rozhodnutí  o 
vyplacení  odměny  bývalému  starostovi  MČ  Suché  Lazce,  kde  zastupitelstvo 
odsouhlasilo odměnu bývalému starostovi p. Miloslavu Kostřibovi ve výši 15.000 Kč.

- Zastupitelé souhlasí: 11.

5 / 2 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 02. 12. 2014 – 22. 12. 2014.

- Starosta informoval zastupitele o své činnosti v období od 02. 12. 2014 – 22. 12. 2014.
- Starosta  jmenovitě  poděkoval  p.  Darině  Vaškové,  p.  Věře  Kubínové,  p.  Vladimíře 

Lencové, p. Zdeňe Hajdukové, sl. Kateřině Kurkové a p. Josefu Dobošovi, za to že 
v rámci Mikulášské nadílky s ním navštívili  Základní a mateřskou školu v Suchých 
Lazcích a ve večerních hodinách navštívili Mikuláš, čertové a andělé děti v Suchých 
Lazcích.

- Starosta taktéž poděkoval obecním pracovníkům, p. Martinu Žůrkovi a p. Jaroslavu 
Kadulovi za celodenní přípravu akce Rozsvícení vánočního stromu. 

- Poděkování patří také klubu rodičů a Mateřské a základní škole, za skvělou přípravu 
Vánočního jarmarku.

- Starosta se v těchto dnech zúčastnil také setkání Klubu důchodců.
- Starosta  informoval  zastupitele,  že  Sboru  dobrovolných  hasičů  byl  v rámci  výhry 

v soutěži  „Soutěž  o  cenu  primátora  města  Opavy“,  pořízen  projektor  a  projekční 
plátno.

- Starosta informoval zastupitele o zrušení budovy Ministerstva zemědělství, ze kterého 
pro naši obec a složky získal vybavení kanceláří, jako jsou dveře, radiátory, zářivky, 
apod. Poděkování patří také p. Cimingovi, který všechny tyto věci převezl z Opavy do 
Suchých Lazců. 

- Dále starosta informoval zastupitele o odpovědi z Technických služeb s.r.o., na žádost 
o opravu plotu na hřbitově. Provizorní oprava plotu bude provedena do 31. 12. 2014, 
další částečná rekonstrukce bude provedena do 30. 4. 2015. S touto odpovědí starosta 
a  zastupitelstvo  nesouhlasí.  Z tohoto  důvodů  požádal  starosta  p.  Daniela  Stibora  
o odhad ceny, která bude nutná pro rekonstrukci plotu na hřbitově. Tato částka se pak 
bude nárokovat na Technických službách, s.r.o. 
Zastupitelé berou na vědomí. 

- Starosta obeznámil zastupitele s informacemi, ohledně umístění světelného znamení 
(šipka),  na  hlavní  křižovatce  směr  od  Komárova  do Suchých  Lazců.  V rámci  této 
problematiky  starosta  jednal  s Technickými  službami  s.r.o.,  odborem  dopravy 
Magistrátu města Opavy a firmou Patriot. Z vyjádření Technických služeb a odboru 
dopravy Magistrátu města Opavy plyne, že tuto šipku je možno umístit. Z vyjádření 
firmy  Patriot  plyne,  že  z technických důvodů nedoporučují  umístění  této  šipky na 
semaforu.  P.  Lukáš  Dener  upozornil  na  situaci,  že  nepozorní  řidiči  uvidí  světelné 
značení  v podobě zelené šipky a budou přejíždět  tuto křižovatku v době,  kdy mají 
zastavit. Je nutno umístění toho označení zvážit z důvodů bezpečnosti.

- P. PhDr. Richard Dener konstatoval, že umístění tohoto světelného značení není nutné, 
že provoz na této křižovatce je svižný a plynulý. P. Ing. Petr Paláček souhlasí s tímto 
názorem.



- Starosta byl pověřen jednáním na Technických službách s.r.o.,  aby zjistil  konkrétní 
cenu tohoto světleného značení. 

- Zastupitelé souhlasí: 11.

6 / 2 Dotace obecním spolkům na rok 2015.

- P.  Ing.  Petr  Žůrek  požádal  zastupitelstvo,  jakož  to  předseda  finančního  výboru,  
o odročení tohoto jednání ohledně dotací pro obecní spolky na rok 2015. 

- P.  David  Závěšický  navrhl,  aby  se  zastupitelé  setkali  s každou  složkou  zvlášť  
a promluvili si nejen o dotacích, ale také o aktivitách a činnostech jednotlivých složek.
Zastupitelé souhlasí: 11.

7 / 2 Rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2015.

- Starosta  obeznámil  zastupitele,  že  Rozpočet  MČ  Suché  Lazce  pro  rok  2015,  byl 
stanoven na 2. 975. 000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 11. 

8 / 2 Nová nájemní smlouva praktického lékaře.

- Starosta  informoval  zastupitele  o nové nájemní smlouvě nebytových prostor pro p. 
MUDr.  Šárku  Běrskou.  Tato  nájemní  smlouva,  byla  právně  ošetřená.  Výše  nájmu 
zůstává stejná, tj. 15.500 Kč/ rok vč. služeb.
Zastupitelé souhlasí: 11.

9 / 2 Odkup pozemku 898/11.

- Starosta informoval zastupitele o odkupu pozemku p. Vlasty Nelešovské. Jedná se o 
odkup veřejné komunikace (chodník), parcela č. 898/11. Tento odkup byl již řešen 
minulými zastupiteli, kteří schválili částku 600 Kč/m2  ovšem rada města Statutárního 
města Opavy s touto částkou nesouhlasila a bod odkupu odročila. Nyní se podařilo 
starostovi společně s místostarostou vyjednat částku 400 Kč/m2. Starosta informoval 
zastupitele, že tento odkup pozemku je hrazen z rozpočtu Statutárního města Opavy.
Zastupitelé souhlasí: 11.

10 / 2 Interpelace. 

- P. Ing. Petr Žůrek obeznámil zastupitele o výhodné koupi Hasičské garáže, která je 
vhodná pro uskladnění  nářadí  na Obecním hřišti.  Nyní  mají  garáž,  která  je  svými 
rozměry nevyhovující. Cena této nové garáže je 34.000 Kč, o rozměrech 3 m x 6 m. 
Tato garáž by byla smontována svépomocí. 

- P. Ing. Petr Paláček se zeptal, jestli tato stavba podléhá stavebnímu řízení. P. Ing. Petr 
Žůrek, odvětil, že tato stavba nepodléhá stavebnímu řízení, neboť nebude mít pevné 
základy. 

- Starosta  upozornil,  že  barva  této  eurogaráže  musí  být  vhodně  zvolená,  aby 
nezasahovala a nenarušovala krajinný ráz Obecního hřiště.

- P. Bc. Jiřího Lercheho zajímala záruční doba této eurogaráže. Záruční doba této garáže 
jsou 2 roky.



- Starosta  ukončil  diskuzi  a  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  nákupu eurogaráže  pro 
Sbor dobrovolných hasičů.
Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

11 / 2 Závěr.

 Ing. Petr Žůrek Pavel Nelešovský



ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

U S N E S E N Í

z 2. Zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 22. 12. 2014

1 / 2 ZMČ 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
souhlasí

s rozšířením programu o bod č. 9, tj. Odkup pozemku 898/11.

2 / 2 ZMČ 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zastupitelstvo
volí 

ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Žůrka a p. Pavla Nelešovského.

3 / 2 ZMČ 14 Kontrola plnění usnesení ze dne 02. 12 .2014.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

práci  likvidační  komise  a  informace  ohledně  rekonstrukce  půdních  prostor 
Obecního úřadu.

4 / 2 ZMČ 14 Revokace  usnesení  č.  8/1  ZMČ 14,  tj.  Rozhodnutí  o  vyplacení  odměny 
bývalému starostovi MČ Suché Lazce.

Zastupitelstvo 
souhlasí

s revokací usnesení č. 8/1 ZMČ 14.

5 / 2 ZMČ 14 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 02. 12. 2014 – 22. 12. 2014.
Zastupitelstvo
a) bere na vědomí

poděkování  všem  zúčastněným  Mikulášské  nadílky,  poděkování  obecním 
pracovníkům – Rozsvícení vánočního stromu, poděkování Základní a Mateřské 
škole za Vánoční jarmark, setkání důchodců, pořízení projektoru a projekčního 
plátna  pro  SDH,  získání  vybavení  kanceláři  z bývalé  budovy  Ministerstva 
zemědělství a informace ohledně opravy plotu na hřbitově,

b) souhlasí
s informací ohledně zjištění přesné ceny světelného značení.



6 / 2 ZMČ 14 Dotace obecním spolkům na rok 2015.
Zastupitelstvo
souhlasí

s odročením dotací pro obecní spolky pro rok 2015.

7 / 2 ZMČ 14 Rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2015.
Zastupitelstvo
schvaluje

rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2015.

8 / 2 ZMČ 14 Nová nájemní smlouva praktického lékaře.
Zastupitelstvo
souhlasí

s novou nájemní smlouvou nebytových prostor, pro pí. MUDr. Šárku Běrskou.

9 / 2 ZMČ 14 Odkup pozemku 898/11.
Zastupitelstvo
souhlasí 

s odkupem pozemku parc. č. 898/11, ve výši 400 Kč/m2.

10 / 2 ZMČ 14 Interpelace. 
 Zastupitelstvo
 souhlasí

 s koupí eurogaráže na uskladnění nářadí, pro SDH.

11 / 2 ZMČ 14 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík


