
Program 33. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 17. 7. 2018 v 18:15 hod.

1 / 33 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 33 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
3 / 33 Kontrola usnesení ze dne 19.6.2018
4 / 33 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 20.6.2018 - 16.7.2018
5 / 33 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 33 Majetkové záležitosti
7 / 33 Workoutové a dětské hřiště
8 / 33   Různé
9 / 33   Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 7

1 / 33 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Místostarosta  obce  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  a  představil 

program zasedání.  Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není  přítomna Mgr. 
Martina Škrobánková (řádně omluvena), Mgr. Petr Orieščík (řádně omluven), PhDr. 
Richard Dener  (řádně omluven)  a Lukáš Dener  (řádně omluven).  Zastupitelstvo je 
usnášeníschopné. 

- Zastupitelé souhlasí: 7.

2 / 33 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni Ing. Petr Žůrek a Bc. Jiří Lerche.
- Zastupitelé souhlasí: 7.

3 / 33 Kontrola usnesení ze dne 19. 6. 2018.
- Místostarosta  obce  informoval  zastupitele  o  plnění  usnesení  ze  dne  19.6.2018. 

Usnesení je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí.

4 /33 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 20.6.2018 
- 18.6.2018.

- Místostarosta  obce  informoval  zastupitelstvo  o  akcích,  které  proběhly  v obci. 
Uskutečnila se akce Táboráček, kterou pořádalo AVZO TSČ ČR Skála. Akce se velmi 
vydařila, přišlo cca 60 lidí, kteří si zazpívali u táborového ohně a opekli si buřty.

- Dále místostarosta poděkoval TJ Suché Lazce za organizaci 3. ročníku fotbalového 
turnaje  Memoriál  Mirka  Satkeho.  Turnaj  pořádal  Obecní  úřad  ve  spolupráci 
s fotbalovými nadšenci. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev.

- Místostarosta obce informoval o uskutečnění 9. letního kina v Suchých Lazcích, které 
proběhlo na obecním hřišti v sobotu 14. 7. 2018 a promítal se film Špunti na vodě.

- Místostarosta obce sdělil, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby chodníku 
na Přerovec.  Ve středu 16. 7. 2018 jde nabídka ke schválení do rady města a poté 
začnou přípravné práce na stavbu chodníku na Přerovec.



- Ing. Petr Žůrek informoval o dětském hasičském táboře, který proběhl na Strážnici 
v Suchých Lazcích, zúčastnilo se 33 dětí. Tábor trval tři dny, od 2. 7. 2018 do 4. 7.  
2018. Součástí tábora byla přednáška policistů, kteří dětem předvedli ukázku policejní 
práce;  dále  exkurze na letišti  v Zábřehu a exkurze  v Hasičském záchranném sboru 
Hlučín. Ing. P.  Žůrek poděkoval Ing. Petru Paláčkovi, který tyto akce zajistil.

- Zastupitelé berou na vědomí.

5 / 33 Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
- Místostarosta informoval, že z nabídek na vybavení KZ, byla vybrána firma Jaroslava 

Strakoše, Strakoš nábytek. Celková částka za 50 ks židlí, 18 ks stolů, 12 ks dveří dle  
požadavků na minulém zastupitelstvu, je 189 651 Kč.

- Místostarosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  dodávce  dveří,  židlí  a  stolů  firmou 
Strakoš nábytek za celkovou cenu 189 651 Kč.

- Zastupitelé souhlasí: 7.

6 / 33 Majetkové záležitosti
- Místostarosta seznámil zastupitelstvo s žádostí pana R. M., který na svém domě chce 

provést přístavbu a tím dojde k navýšení dešťových vod do kanalizace.
- Místostarosta obce vyzval zastupitele k hlasování o souhlasu s přístavbou pana R. M.
- Zastupitelé souhlasí: 7.

7 / 33 Workoutové a dětské hřiště
- Místostarosta obce seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na workoutové 

a dětské hřiště v Suchých Lazcích. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Enuma 
Elis, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu a jako jediná splnila požadavky v zadávací 
dokumentaci. Výběrového řízení se zúčastnily další  dvě firmy - AENEX Company 
s.r.o. a Technické služby Opava.

- Dále  místostarosta  obce  sdělil,  že  obec  si  na  vlastní  náklady  vybuduje  plochu 
posezení, ostatní stavební úpravy zajišťuje stavební firma.

- Místostarosta obce vyzval zastupitele k hlasování, zda souhlasí s firmou  Enuma Elis, 
s. r. o., která zhotoví workoutové a dětské hřiště za celkovou cenu zakázky 466 318 
Kč.

- Zastupitelé souhlasí: 7.

8 / 33 Různé
- Místostarosta  seznámil  zastupitele  s dodatkem  č.  1  ke  smlouvě  o  projektové 

dokumentaci: Chodník na Přerovec.
- Místostarosta  sdělil,  že  se  jedná  o  vícepráce  na  projektu  z důvodů  parkování  u 

restaurace Heja, koordinace projektu s SMVaK a SMO.
- Místostarosta  obce  vyzval  zastupitele  k hlasování  s dodatkem  č.  1  k projektové 

dokumentaci Chodník na Přerovec v částce 35 090 Kč.
- Zastupitelé souhlasí: 7.



- Ing. Petr Paláček se dotázal na cestu k drůbežárně.
- Místostarosta sdělil, že obec dostala živičný recyklát zdarma a stavební firma úseky, 

kde je to potřeba, opravuje.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda je nějaký posun ohledně splaškové kanalizace v obci.
- Místostarosta sdělil, že zatím žádné nové informace nejsou. 

9 / 33 Závěr

Ing. Petr Žůrek                                                                          Bc. Jiří Lerche



U S N E S E N Í

z 33. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 17. 7. 2018

1/33 ZMČ 18 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 33. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2/33 ZMČ 18 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
Ing. Petr Žůrek a Bc. Jiří Lerche 
Zapisovatelkou zápisu pí Zuzana Kubicová

3/33 ZMČ 18 Kontrola usnesení ze dne 19.6. 2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze dne 19. 6. 2018

4/33 ZMČ 18 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období od 20. 6.
2018 - 16. 7. 2018.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- informace o akci Táboráček
- informace o fotbalovém turnaji 
- informace o 9. letním kinu
- informace o chodníku na Přerovec
- informace o dětském letním táboře 

5/33    ZMČ 18    Oprava kulturního zařízení v Suchých Lazcích
                  Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 

souhlasí
- s výsledkem výběrového řízení a vybranou firmu Strakoš nábytek p. 
Jaroslava Strakoše na nákup židlí, stolů a dveří za celkovou cenu 
189 651 Kč a schvaluje nákup vybavení do kulturního zařízení.

6/33 ZMČ 18 majetkové záležitosti
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s přístavbou pana R. M.



7/33 ZMČ 18 Workoutové a dětské hřiště
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s výsledkem výběrového řízení a vybranou firmou Enuma Elis, s.r.o, a 
schvaluje realizaci workoutového a dětského hřiště v Suchých Lazcích. 

8/33 ZMČ 18 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s dodatkem č.1 k projektové dokumentaci Chodník na Přerovec

9/33 ZMČ 18 Závěr

 
Pavel Nelešovský                                                                                    Mgr. Petr Orieščík
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