
Program 31. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 10. 5. 2018 v 18:15 hod.

1 / 31 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 31 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 31 Kontrola usnesení ze dne 13. 3. 2018
4 / 31 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 14.3.2018 - 9.5.2018
5 / 31 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 31 Různé
7 / 31 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 9

1 / 31 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Starosta obce zahájil  zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil  program 

zasedání. Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen PhDr. Richard 
Dener  (řádně  omluven)  a  Pavel  Nelešovský  (řádně  omluven).  Zastupitelstvo  je 
usnášeníschopné.

- Zastupitelé souhlasí: 9

2 / 31 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni pí Vladimíra Lencová a Bc. Jiří Lerche. 
- Zastupitelé souhlasí: 9

3 / 31 Kontrola usnesení ze dne 13. 3. 2018.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 13. 3. 2018. Usnesení je 

průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí

4 / 31 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 14. 3. 2017 - 9. 5.
 2018.

- Starosta  obce  informoval  zastupitele,  že  stavba  chodníku  Přerovec  začne  nejdříve 
v polovině srpna. Pracovníci SMVaK rekonstrukci vodovodu posunuli, a tím se zpozdí 
také stavba chodníku.

- Starosta  obce  informoval,  že  došlo  k archeologickému  nálezu  na  staveništi  u 
překladiště RKL. V současné době hledají archeologové brigádníky na archeologický 
průzkum, stavba se tím zřejmě na chvíli oddálí.

- Starosta  obce  dále  sdělil,  že  s panem  S.  z RKL  dojednali  výsadbu  zeleně  mezi 
budovou RKL a Suchými Lazcemi. Jedná se o 15 m dlouhý pás zeleně.

- Starosta obce poděkoval SDH za výbornou organizaci jarního kola soutěže Plamen a 
Tradičního  sletu  čarodějnic  pro  děti.  Dále  poděkoval  za  uspořádání  akce  100  let 
republiky a Pohár osvobození.

- Dále starosta obce informoval, že Kulturní léto v Suchých Lazcích začne již tradičně 
Gulášfestem a kácením máje. Bude končit v září vinobraním.

- Starosta obce obeznámil zastupitele se soutěží Nápady pro Opavu, kde bude bojovat 
s plánem vybudovat workoutové a dětské hřiště.



- Dále starosta sdělil, že Den země se vydařil, zasadili se stromy na ulici Přerovecká.
- Bc. Jiří Lerche se dotázal na pracovníky obce.
- Starosta sdělil, že fungují bezproblémově, začala doba sečení trav; dále sdělil, že chce 

na léto přijmout dva brigádníky, kteří by vypomáhali stálým pracovníkům. Starosta 
vyzdvihl především činnost p. M. Ž.

- P. David Závěšický se dotázal na opravy kanálů v obci.
- Starosta informoval, že v bočních ulicích již opravují kanály Technické služby Opava 

a na hlavní ulici je začnou v nejbližší době opravovat ŘSD.
- Ing. Petr Paláček se dotázal na zjednosměrnění ulice Ve Dvoře.
- Starosta obce sdělil, že je to nadále v řešení.
- Zastupitelstvo bere na vědomí.

5 / 31 Oprava Kulturního zařízení v Suchých Lazcích
- Starosta obce seznámil zastupitele s cenovými nabídkami firem na opravu Kulturního 

zařízení v obci, které zastupitelům zaslal emailem k prostudování. Jednalo se o firmy 
LazNet, s.r.o., zednictví Luděk Pospíšil, STAVPRESS SMART, s.r.o. a Bc. Jan Vícha 
– stavební práce od A po Z.

- Dále starosta informoval, že parketová podlaha se nebude realizovat. Místo ní bude 
vinylová podlaha z důvodu lepší údržby a nižších nákladů na pořízení.

- Starosta obce sdělil, že budou také vyměněny stoly a židle. Staré stoly se ponechají na 
akce v obci, ale musí se najít prostor k jejich uskladnění. Židle se nabídnou k odkupu 
složkám, popř. okolním obcím.

- Starosta obce sdělil, že oprava by měla být ukončena maximálně do 4 měsíců.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda stavební úpravy podléhají „povolení ohlášení stavby“.
- Starosta sdělil, že pro dané opravy není třeba ohlášení stavby, jelikož se nezasahuje do 

nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, není 
zde ani vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže 
negativně ovlivnit požární bezpečnost.

- Starosta  obce  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  opravě  kulturního  zařízení  firmou 
Laznet, s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. 

- Zastupitelé souhlasí: 9

6 / 31 Různé
- P. David Závěšický se dotázal na situaci v Suchých Lazcích s vyloučenými lokalitami, 

resp.  několika  domy  s problémovými  a  stále  se  střídajícími  nájemníky.  Sdělil,  že 
v poslední době jsou domy v městské části koupené spekulanty a má obavy, aby se zde 
nevytvořila sociálně vyloučená lokalita s nepřizpůsobivými občany. Dotázal se, zda je 
možno v této věci něco podniknout a jak by se k tomuto stavělo SMO.

- Starosta sdělil, že v tomto směru nemá pravomoc něco dělat, zjistí informace na SMO.
- Ing. Petr Paláček se dotázal na kanalizaci v MČ Suché Lazce.
- Starosta sdělil, že proběhlo veřejné projednávání, kterého se zúčastnilo cca 50 občanů 

obce. Kanalizace v městských částech Suché Lazce, Komárov a Podvihov zatím není 
v plánu. Bude se muset více tlačit na vedení města.

- Ing.  Petr  Paláček  se  dotázal  na  skládku  stavebního  materiálu  před  hřbitovem MČ 
Suché Lazce.



- Starosta obce oznámil, že je vše uklizeno.
- P.  T.  B.  sdělil  informaci,  že  16.  8.  2018  vyjíždí  na  motocyklech  značky  Jawa 

reprezentovat obec, cíl je na Šíravě.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že 23. 6. 2018 k 110. výročí založení školy bude 

škola pořádat akademii v sále Hostince u Baly.

7/31  Závěr

Valdimíra Lencová                                              Bc. Jiří Lerche



U S N E S E N Í 

z 31 zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE 

dne 10. 5. 2018

1 / 31 ZMČ 18 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 31. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2 / 31 ZMČ 18 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
pí Vladimíra Lencová a Bc. Jiří Lerche 
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3 / 31 ZMČ 18 Kontrola usnesení ze dne 13. 3. 2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
- kontrolu plnění usnesení ze dne 13. 3. 2018

4 / 31 ZMČ 18 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 14. 3.
2018 - 9. 5. 2018.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o posunutí stavby chodníku na Přerovec
- informace o přijetí výsadbě zeleně před RKL
- poděkování složkám  
- informace o kulturním létě 2018 
- informoval o soutěži Nápady pro Opavu 
- informace o pracovnících obce,
- informace o opravě kanálů 

5 / 31 ZMČ 18    Opava Kulturního zařízení obce
                  Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 

souhlasí
- s opravou kulturního zařízení obce
- schvaluje smlouvu s firmou LazNet s.r.o na opravu kulturního zařízení 
dle předložené cenové nabídky v celkové výši 1 251 382 Kč.

6 / 31 ZMČ 18 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
bere na vědomí 
- Informace o spekulativním nákupu nemovitosti v Suchých Lazcích
- Infomrace o kanalizaci v Suchých Lazcích a přilehlých MČ
- Informace o odklizení skládky u hřbitova
- Informace o Akademii pořádanou ZŠ a MŠ



7 / 25 ZMČ 18 Závěr

 
Pavel Nelešovský                                                                                    Mgr. Petr Orieščík


