
Program 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce,
konaného dne 13. 01. 2015 v 18.15 hod.

1 / 3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 3 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 3 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 12. 2014.
4 / 3 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 22.12.2014 – 13.01.2015.
5 / 3 Dotace obecním spolkům na rok 2015.
6 / 3 Harmonogram zasedání zastupitelstva.
7 / 3 Statut Statutárního města Opavy.
8 / 3 Autobusové zastávky na ul. Přerovecká – Přerovec.
9 / 3 Interpelace.
10/ 3 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 10.

1 / 3 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  a  představil  program 
zasedání. Taktéž konstatoval, že je z dnešního zasedání řádně omluvena p. Vladimíra 
Lencová a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. 

- Program bude z časových důvodů zkrácen o bod č. 7/3, tj. Statut Statutárního města 
Opavy a o bod č. 8/3 Autobusové zastávky na ul. Přerovecká – Přerovec.

- Zastupitelé souhlasí: 10.

2 / 3 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
- Ověřovateli byli zvolení p. Ing. Václav Skuplík a p. David Závěšický.

3 / 3 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 12. 2014.

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

4 / 3 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 22.12.2014 – 13.01.2015.

- Starosta informoval zastupitele ohledně opravy plotu na hřbitově. Tato rekonstrukce 
oplocení bude prováděná své pomocí v rámci veřejné brigády, cena  materiálu byla 
vyčíslena na 40.000 Kč. Tato částka bude proplacena Technickými službami, s. r. o., 
nepůjde  tudíž  z rozpočtu  městské  části.  Starosta  obeznámil  zastupitele,  že 
s rekonstrukcí oplocení bude obnovena a částečně obměněná zeleň na hřbitově, tak 
aby toto místo bylo dostatečně reprezentativní.

- Starosta  seznámil  zastupitele  s plánovanou  kompletní  výměnou  elektroinstalace 
v dílně obecních pracovníků. Finanční prostředky na tuto výměnu budou činit 16.310 
Kč.



- Starosta  informoval  zastupitele  o  vyjádření  Odboru  architekta,  jež  upozorňuje,  že 
sousoší před Obecním úřadem musí být do roku 2016 opraveno. Tuto opravu je možno 
pokrýt z dotačních prostředků. Starosta požádal p. Romana Kaštovského o vyčíslení 
ceny opravy tohoto sousoší.

- Starosta  obeznámil  zastupitele  o  instalaci  bezdrátového  připojení  (Wi-Fi),  tuto 
instalaci hradil Magistrát města Opavy. Toto bezdrátové připojení bude (svépomocí 
nainstalováno) v nejbližších dnech i v Kulturním zařízení.

- Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Štalmacha, aby autobusová linka 220 byla 
prodloužena a konečnou stanicí, aby byla autobusová zastávka U Divadla. Na základě 
této žádosti bude p. starosta spolupracovat se starostou Komárova, aby pak společně 
mohli jednat s ředitelem MDPO, a. s. P. Štalmach také upozornil na nevyhovující stav 
polní cesty „Ke Kuřínu“ a polní cesty směrem do Podvihova.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  plánovaných  oslavách  Osvobození  obce 
(sedmdesátileté výročí), tato akce by měla proběhnout 26.4.2015. S touto akcí budou 
spojené doprovodné akce v rámci týdne od 20.4.2015 do soboty 26.4.2015.

- Starosta obeznámil zastupitele s možnou spolupráci s ředitelkou Úřadu práce, v rámci 
veřejně  prospěšných  prací  (VPP),  díky  kterým,  v případě  že  by  bylo  vyhověno 
Úřadem  práce,  bude  možno  poskytnout  MČ  Suché  Lazce  obecní  pracovníky. 
V případě  uskutečnění  VPP,  náplň  práce  stanoví  svým rozhodnutím  zastupitelstvo 
MČ.  Upřednostnění  budou  obyvatele  Suchých  Lazců,  kteří  jsou  na  Úřadě  práce 
evidováni více než půl roku. Plat těchto zaměstnanců bude dotován Úřadem práce, a to 
po dobu 6 měsíců s možným prodloužením až na 12 měsíců. Při VPP je poskytovaná 
dotace na jedno pracovní místo až 13.000 Kč. 
Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 3 Dotace obecním spolkům na rok 2015.

- Starosta  seznámil  zastupitele  s žádostmi  jednotlivých  spolků.  Zastupitelům  byl 
předložen soupis jednotlivých dotací. 

- Stručný přehled:

Složka Výše požadované dotace

SDH Suché Lazce 370.214 Kč
TJ Sokol 190.000 Kč
Střelecký klub polní kuše 51.900 Kč
AVZO TSČ ČR 42.500 Kč
MS Hošťata 25.000 Kč
Klub důchodců 24.000 Kč.

- Starosta  navrhl zastupitelům odsouhlasení  částky 24.000 Kč,  pro Klub důchodců a 
dotaci 25.000 Kč pro MS Hošťata. 

- P.  Bc.  Jiří  Lerche  vyzval  hospodáře  MS Hošťata,  p.  Václava  Žůrka  k odůvodnění 
žádosti o dotaci. P. Žůrek zastupitelstvu vysvětlil účel dotace, tyto finanční prostředky 
budou určeny k výstavbě nové „kazatelny“ a k pokrytí nákladů určených na výrobu 
nového krmného zařízení.

- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování výše dotace 24.000Kč pro Klub důchodců.
Zastupitelé souhlasí: 10.



- Starosta vyzval zastupitele k odhlasování výše dotace 25.000 Kč pro MS Hošťata.
Zastupitelé souhlasí: 10.

- Starosta vyzval p. Oldřicha Kubesu k odůvodnění žádosti o dotaci pro AVZO TSČ ČR. 
P. Oldčich Kubesa zastupitele obeznámil, že částka kterou požadují, bude určená na 
pokrytí  nákladu  spojených  s opravou  lavic,  skladu,  buňky,  vybavení  kurtu  
a  pořízení  foto  pasti.  Starosta  vysvětlil,  že  lavičky  budou  opraveny  obecními 
pracovníky, jelikož jsou často zapůjčovány na různé společenské akce. Foto past bude 
pořízena s víceúčelovým záměrem, mimo tyto dotace.

- Starosta proto navrhl ponížit výši dotace o náklady spojení s pořízením foto pasti a o 
náklady na opravu lavic, a vyzval zastupitele k odhlasování výše dotace 26.500 Kč pro 
AVZO TSČ ČR.
Zastupitelé souhlasí: 10.

- Starosta  vyzval sl.  Sabinu Kubesovou k odůvodnění  žádosti  o dotaci  pro Střelecký 
klub polní kuše.  Sl. Sabina Kubesová zastupitele seznámila se skutečností, že částka 
51.900 Kč, má pokrýt náklady na pořízení hober a stojanů na terčovnice, na terče  
a  šípy,  na pořádání  venkovního a halového závodu (ceny, rozhodčí) a na účast  na 
závodech (startovné).

- Starosta navrhl odsouhlasení částky ve výši 51.900 Kč, pro Střelecký klub polní kuše 
s tím,  že  se  ale  pokusí  společně  se  Střeleckým klubem získat  dotace  na  pořádání 
závodů v polní kuši ve výši 18.000 Kč. V případě získání těchto finančních prostředků 
bude ponížena výše dotace o získanou částku.
Zastupitelé souhlasí: 9. Zdržel se: 1.

- Starosta vyzval p. Jaromíra Sedláčka k odůvodnění žádosti o dotaci pro SDH Suché 
Lazce. P. Jaromír Sedláček společně s p. Ing. Petrem Žůrkem vysvětlili výši dotace, 
kterou je nutno pokrýt tyto náklady: soutěže (startovné), doprava na soutěže, výstroj 
a výzbroj, revize elektrocentrály, teleskopický žebřík, školení řidičů a velitelů, náklady 
na hasičský tábor, atd.

- Starosta vyzval p. Jaromíra Sedláčka o odůvodnění výše částky 105.364 Kč, určených 
k nákupu zásahových kabátů (14 ks). P. Jaromír Sedláček vysvětlil, že stav současné 
výstroje  je  zastaralý  a  nevyhovující.  Proto  je  nutné  zakoupit  nové  ochranné  
a ohnivzdorné zásahové kabáty.

- Starosta konstatoval, že tato částka je velmi vysoká a je zapotřebí zjistit jestli se tyto 
kabáty nedají zakoupit levněji. Starosta zároveň přislíbil, že v horizontu 4 let pořídí 
SDH Suché Lazce kompletní potřebnou výstroj členům zásahové jednotky s ohledem 
na jejich vykonávanou činnost. 

- Starosta navrhl pro SDH Suché Lazce částku 120.650 Kč. 
Zastupitelé souhlasí: 10.

- Starosta navrhl pro JSDH Suché Lazce částku 93.850 Kč. 
Zastupitelé souhlasí: 10.

- Starosta vyzval p. Lukáše Denera k odůvodnění žádosti o dotaci pro TJ Sokol. 
P.  Lukáš Dener  obeznámil  zastupitele  s výši  dotace,  která  bude použita  na pokrytí 
těchto  nákladů:  cestovné,  rozhodčí,  praní  dresů,  zimní  a  letní  příprava,  sportovní 
potřeby, soustředění, vybavení, lékarničky, atd.



- Starosta navrhl odhlasování částky ve výši 190.000 Kč, pro TJ Sokol s tím, že 139.000 
Kč  bude  poskytnuto  v dotaci  a  51.000  Kč  na  vybavení  bude  poskytnuto  oproti 
dodaným účtům.
Zastupitelé souhlasí: 10.

- Starosta na závěr upozornil všechny obecní složky, že je nutné se aktivně účastnit  
a pořádat společenské akce, které oživují a udržují kulturní a společenský život naší 
obce. Dále pak vyzval všechny složky k účasti na obecních brigádách. Starosta taktéž 
konstatoval, že musí dojít k jednání se složkami o podobě výše dotací na příští léta. 

6 / 3 Harmonogram zasedání zastupitelstva.

- Starosta navrhl zastupitelům harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015, jež 
byl všem zastupitelům zaslán elektronicky.
3. únor
3. březen
14. duben
12. květen
2. červen
14. červenec (v případě nutnosti)
4. srpen (v případě nutnosti)
8. září
6. říjen
3. listopad
1. prosinec
Zastupitelé souhlasí 10.

7 / 3 Interpelace.

- Místostarosta informoval zastupitele, že od ledna 2015 bude pravidelně každý měsíc 
přispívat 10% ze své odměny do Fondu starosty MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8 / 3 Závěr.

7 Příloh
Příloha č. 1 : Žádost o dotaci – AVZO TSČ ČR Opava – Suché Lazce
Příloha č. 2 : Žádost o dotaci – TJ Sokol
Příloha č. 3 : Žádost o dotaci – MS Hošťata
Příloha č. 4 : Žádost o dotaci – JSDH Suché Lazce
Příloha č. 5 : Žádost o dotaci – Klub důchodců
Příloha č. 6 : Žádost o dotaci – SDH Suché Lazce
Příloha č. 7 : Žádost o dotaci – Střelecký klub polní kuše Opava – Suché Lazce

Ing. Václav Skuplík David Závěšický



ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

U S N E S E N Í

z 3. Zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 13. 01. 2015

1 / 3 ZMČ 15 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
souhlasí

se zkrácením programu o bod č. 7, tj. Statut Statutárního města Opavy a 
o bod č. 8, tj., Autobusové zastávky na ul. Přerovecká – Přerovec,

2 / 3 ZMČ 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zastupitelstvo
volí 

ověřovateli zápisu p. Ing. Václava Skuplíka a p. Davida Závěšického.

3 / 3 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 22. 12 .2014.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení ze dne 22.12.2014.

4 / 3 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 22.12.2014 – 13.01.2015.
Zastupitelstvo 
bere na vědomí

opravu plotu na hřbitově, ve výši 40.000 Kč, výměna elektroinstalace 
v dílně  obecních  pracovníků,  rekonstrukce  sousoší  před  Obecním 
úřadem, instalace bezdrátového připojení v prostorách Obecního úřadu 
a Kulturního zařízení, žádost p.  Štalmacha, oslavy Osvobození obce, 
spolupráci s Úřadem práce.

5 / 3 ZMČ 15 Dotace obecním spolkům na rok 2015.
Zastupitelstvo
souhlasí 

s výší dotace pro:

Klub důchodců 24.000 Kč
MS Hošťata 25.000 Kč
AVZO TSČ ČR. 26.500 Kč
Střelecký klub polní kuše 51.900 Kč



TJ Sokol 190.000 Kč
SDH + JSDH Suché Lazce 214.500 Kč.

6 / 3 ZMČ 15 Harmonogram zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo 
berou na vědomí

harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015.

7 / 3 ZMČ 15 Interpelace.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

informaci místostarosty o pravidelném příspěvku do Fondu starosty, ve 
výši 10% ze své odměny. 

8 / 3 ZMČ 15 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík
   místostarosta starosta


