
Program 5. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce,
konaného dne 03. 03. 2015 v 18.15 hod.

1 / 5 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 5 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 5 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 02. 2015.
4 / 5 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 03. 02. 2015 – 02. 03. 2015.
5 / 5 Hlavní investice na volební období 2014 – 2018.
6 / 5 Antigraffiti v Suchých Lazcích.
7 / 5 Fond starosty.
8 / 5 Transparentní Suché Lazce.
9 / 5 Dopravní zrcadlo na ulici Přerovecká.
10/ 5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15.
11/ 5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.
12/ 5 Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou.
13/ 5 Pronájem pozemku par. č. 678/1.
14/ 5 Interpelace.
15/ 5 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 11.

1 / 5 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 tyto body: 10/5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15, 
11/5  Zakoupení  peřinek  pro  ZŠ  a  MŠ Suché  Lazce,  12/5  Schválení  smlouvy  pro 
praktického  lékaře  MUDr.  Šárku  Běrskou,  13/5  Pronájem  pozemku par.  č.  678/1. 
Zastupitelé souhlasí: 11.

2 / 5 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
- Ověřovateli byli zvolení p. David Závěšický a p. Pavel Nelešovský.

3 / 5 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 02. 2015.

- Starosta informoval zastupitele  o plnění  usnesení ze dne 03. 02. 2015. Usnesení je 
průběžně plněno.
Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 5 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 03. 02. 2015 – 03. 03. 2015.

- Starosta veřejně poděkoval JSDH za pořádání Hasičského plesu, dále pak SRPŠ za 
pořádání  Maškarního  karnevalu  pro  děti  a  mládeži  Suchých  Lazců  za  pořádání 
Pochování basy.



- Starosta informoval zastupitele o setkání starostů, které proběhlo dne 17. 02. 2015, 
v kulturním zařízení v Suchých Lazcích. Hlavní bodem tohoto setkání byly investice 
do městských částí a spolupráce s Technickými Službami Opava, s. r. o. Výsledkem 
debaty  bylo,  že  starostové  MČ  předloží  návrh  investic  na  jednání  s vedením 
Statutárního města Opavy. Návrh obsahuje žádost o tyto výše finančních prostředků na 
investice na každý rok k rozpočtu městské části: 

A) městské části do 500 obyvatel – 1.000.000 Kč
B) městské části do 1.000 obyvatel – 1.500.000 Kč
C) městské části do 1.500 obyvatel – 3.000.000 Kč
D) městské části nad 1500 obyvatel – 4.000.000 Kč

Naše obec spadá do kategorie „C“, nýbrž výše požadovaných finančních prostředků 
činí 3.000.000 Kč. Starostové se také shodli, že v problematice Technických služeb 
Opava,  s.  r.  o.,  je  zapotřebí  jednat,  komunikovat  a apelovat  na údržbu a chodníků 
v městských  částech.  Nyní  Technické  služby,  s.  r.  o.  dodávají  pouze  posypový 
materiál, veškerou údržbu jinak obstarávají obecní zaměstnanci i přesto, že TSO, s.r.o. 
má čištění komunikací ve svém pasportu údržby. 

- Starosta  informoval  zastupitele  o  stavu  autobusových  zastávek  na  Přerovci. 
Autobusové zastávky budou v provozu od 01. 04. 2015.

- Starosta  obeznámil  zastupitele  s informacemi  ohledně  nových  zaměstnanců  obce. 
Novými zaměstnanci obce jsou: p. David Martínek, p. Hynek Bena a p. Libor Straka. 
Tito zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru dne  2. 3. 2015 a jsou Obecním 
úřadem městské části Suché Lazce zaměstnáni prostřednictvím Úřadu práce na tzv. 
veřejně prospěšné práce a jejich mzda je plně hrazena z externích zdrojů a to z 85% 
Evropskou unií a z 15% ze státního rozpočtu. Z rozpočtu městské části nejsou na platy 
zaměstnanců vynakládány žádné další finanční prostředky. Celková výše dotace je 311 
000 Kč,- Pracovní smlouvy byly podepsána na 6 měsíců s možností prodloužení o 
dalších maximálně 6 měsíců. 

- Starosta  informoval  zastupitele  o  jednání  s p.  Otipkou  z Magistrátu  města  Opavy 
prostřednictvím kterého zjistil, že min. počet členů zásahové jednotky je 9, z toho 4 
členové musím mít speciální ochranný kabát a další ochranné pomůcky, dle zákona. 
V naší obci má zásahová jednotka 14 členů. Starosta konstatoval, že bude také ještě 
jednat s p. Jaromírem Sedláčkem, a přislíbil,  že JSDH plně vybaví touto výstrojí v 
horizontu 4 let.

- Starosta obeznámil zastupitele s průběhem vepřových hodů v naší obci,  pod vedením 
řeznického mistra  p.  Lukáše  Gebauera. Tato  akce proběhla v sobotu 07.  02.  2015, 
v kulturním zařízení. Celkové náklady obce na pořádání vepřových hodů činily 2.000 
Kč. Jelikož se jednalo o první ročník této společenské akce, bylo kulturní zařízení p. 
Gebauerovi k dispozici zdarma. V rámci dalšího ročníku bude p. Gebauerovi kulturní 
zařízení řádně pronajmuto. V jednání je, jestli tyto vepřové hody budou pořádány 2 
krát  ročně,  na jaře a  na podzim. V jednání  je  také pravidelné  dojíždění  provizorní 
prodejny p. Gebauera.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  skácení  stromu  na  školním  hřišti,  dřevo  je  již 
uklizeno a bude použito na topení v dílně pro obecní zaměstnance.
Zastupitelé berou na vědomí.



5 / 5 Hlavní investice na volební období 2014 – 2018.

- Starosta vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k hlavní investici na volební období 2014 
-2018, a otevřel debatu.

- P.  David  Závěšický  navrhl,  aby  hlavní  investicí  bylo  vybudování  chodníku  na 
Přerovci, z důvodu bezpečnosti občanů. 

- P. Ing. Václav Skuplík podpořil a doplnil návrh p. Závěšického, aby hlavní investici 
bylo vybudování chodníků na Přerovci, byla zahrnuta komplexní příprava kanalizace 
na Přerovci. 

- P.  Bc.  Jiří  Lerche navrhl,  aby hlavní  investicí  byla  kořenová čistička  a  kanalizace 
v naší obci. Starosta konstatoval, že jako hlavní investici pro volební období 2014 – 
2018, nelze považovat vybudování  kořenové čističky a kanalizace,  z důvodů velmi 
vysokých nákladů na uskutečnění tohoto projektu. P. Bc. Jiří Lerche tedy navrhl, aby 
v rámci  této  hlavní  investice  byla  vystavěna  komplexní  budova,  která  by  sloužila 
JSDH,  zaměstnancům  a  dalším  složkám.  Další  návrh  p.  Bc.  Jiřího  Lercheho  byl 
vybudování  nového kulturního domu, nebo víceúčelového zastřešeného sportoviště, 
které by sloužilo složkám, ZŠ a MŠ Suché Lazce, ale také pro pořádání společenských 
akcí. 

- Starosta navrhl jako hlavní investici celkovou rekonstrukci ul. Na Pískovně a ul. Ve 
Dvoře. 

- Zastupitelé se shodli,  že o této investici  by neměli rozhodovat  sami a měli by dát  
prostor  projevit  se  také  občanům,  aby  měli  možnost  se  vyjádřit  k této  investici, 
popřípadě předložit své návrhy na tuto hlavní investici. Zastupitelé se také shodli, že 
občané mohou své návrhy odevzdat v úředních hodinách na Obecním úřadě do 10. 04. 
2015. A dne 14. 04. 2015 proběhne v sále Hostince u Baly Zasedání zastupitelstva MČ 
Suché  Lazce,  spojeno  s veřejnou  schůzí,  na  které  se  budou  moci  občané  k této 
problematice hlavní  investice  vyjádřit,  případně  prezentovat  své návrhy.  Informace 
budou zveřejněny i ve zpravodaji.
Odročeno na příští zasedání zastupitelstva.

6 / 5 Antigraffiti v Suchých Lazcích.

- Starosta informoval zastupitele o spolupráci s p. Bajerem, při odstranění graffitů na 
kostelní zdi, v rámci které zaslal starostovi předběžnou kalkulaci instalace antigraffitů. 
Starosta vysvětlil zastupitelům, že tato instalace antigraffitů má životnost 8 let a 25 
krát lze poškozené místo „omýt“. Dále také konstatoval, že tyto ceny jsou referenční.

- Zastupitelé  se  shodli,  že  další  informace  a  všechny  místa  kde  proběhne  instalace 
antigrafittů, nebudou zveřejněny, z důvodů ochrany majetku obce.
Zastupitelé souhlasí: 10. Proti: 1.

7 / 5 Fond starosty.

- Starosta informoval zastupitele, že v rámci fondu starosty byl zřízen bankovní účet, na 
který může přispět kdokoliv a jakoukoliv částkou. Pokud dotyčný bude chtít přispět na 
konkrétní  věc, musí napsat, na jaký účel mají  být tyto finanční prostředky využity 
(např. příspěvek pro ZŠ a MŠ). 

- Starosta bude do tohoto fondu odvádět cca 22.000 Kč ročně a místostarosta cca 6.000 
Kč.



- Z toho  bankovního  účtu  bude  moci  vybírat  finanční  prostředky  pouze  starosta, 
místostarosta a p. Ing. Petr Žůrek jako předseda finančního výboru. Starosta zdůraznil, 
že bude vždy zveřejněno, k jakému účelu se vybrané peněžní prostředky použily.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

8 / 5 Transparentní Suché Lazce.

- Starosta  obeznámil zastupitele  se stavem čerpání rozpočtu pro rok 2015, tento stav 
hospodaření  bude zveřejňován vždy k určitému datu na  webové stránce obce  a  na 
úřední desce. Starosta by rád také zveřejňoval faktury na webových stránkách. V této 
věci ovšem musí být ještě jednání, jestli je to fakticky možné. 

9 / 5 Dopravní zrcadlo na ulici Přerovecká.

- Starosta informoval zastupitele o tom, že bylo podáno trestní oznámení na neznámého 
pachatele. Škoda byla vyčíslena na cca 15.000 Kč. 

- Starosta proto navrhl pořízení nového dvojitého dopravního zrcadlo, které v případě 
koupě bude ihned převedeno do majetku Statutárního města Opavy, což znamená, že 
v případě vzniku škody, bude tento problém řešen Technickými službami Opava s.r.o. 

- Starosta na základě žádostí občanů navrhuje zakoupení dvojitého dopravního zrcadla, 
pořizovací cena je 15.000 Kč.
Zastupitelé souhlasí: 11.

10/ 5 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15.

- Starosta informoval zastupitele ohledně odkupu pozemku par. č. 899/15, vlastníkem 
tohoto pozemku je p. František Věntus, z Pusté Polomi. Jedná se o velikost pozemku o 
7 m². Tento odkup pozemku je financován z rozpočtu Statutárního města Opavy. Cena 
výkupu je 400 Kč/m2.
Zastupitelé souhlasí: 11.

11/ 5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce.

- Starosta  obeznámil  zastupitele  s žádostí  ředitelky  školy,  p.  Mgr.  et  Mgr.  Martiny 
Škrobánkové, o nákup 25 ks dětských peřinek a 5 ks polštářů pro MŠ Suché Lazce. P. 
ředitelka vysvětlila, že nynější  peřinky jsou velmi zastaralé (asi 30 let) a potřebují 
nutně vyměnit za nové.
Zastupitelé souhlasí: 10. Zdržel se: 1.

12/ 5 Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou.

- Starosta  informoval  zastupitele,  že  v rámci  změny  právní  formy  p.  MUDr.  Šárky 
Běrské,  musela  být  sepsána  nová  nájemní  smlouva,  která  byla  vytvořena  právním 
oddělením Magistrátu města Opavy. Smlouva musí být schválena znovu, protože byly 
udělány úpravy, které si žádají nové schválení zastupitelstvem MČ. 
Zastupitelé souhlasí: 11.



13/ 5 Pronájem pozemku par. č. 678/1.

- Starosta informoval zastupitele  o možnosti  pronájmu pozemku č. 678/1, tj. (obecní 
hřiště). V případě, že bychom pronajali pozemek TJ Suché Lazce, mohlo by TJ čerpat 
na údržbu hřiště dotace ve výši cca 15.000 Kč ročně, které by nemusely být čerpány 
z rozpočtu MČ.

- P. Lukáš Dener zdůraznil a připomněl, že je zapotřebí vytvořit provozní řád hřiště.
- Z diskuze  vyplynulo,  že  zastupitelé  nejprve  chtějí  vidět  znění  smlouvy  a  následně 

rozhodnou. Bod se odročuje na další zasedání ZMČ.
Zastupitelé souhlasí: 11.

14/ 5 Interpelace.

- P. Vladimíra Lencová veřejně poděkovala za SRPŠ, všem, kteří poskytli sponzorské 
dary pro Maškarní karneval pro děti, jmenovitě Hypermarketu Globus Opava, RWE 
Ostrava, Hostinci u Baly, starostovi Mgr. Petru Orieščíkovi, místostarostovi Pavlovi 
Nelešovskému,  fotbalistům  Suchých  Lazců  (Lazio) a  hlavně  všem  rodičům,  kteří 
přispěli věcným nebo finančním příspěvkem. 

- P. David Závěšický připomněl blížící se oslavy Osvobození obce, krátce pohovořil  
o  průběhu  těchto  oslav,  v rámci  kterých  by  v dopoledních  hodinách  proběhla 
přednáška  pro  děti  v místní  škole,  v odpoledních  hodinách  by  měla  proběhnout 
přednáška veteránů spojená  s promítáním fotek v kulturním zařízení.  Celá akce  by 
měla být dvoudenní. 

- P.  David  Vavrečka  doplnil,  že  v rámci  Osvobození  obce  shání  dobové  uniformy  
a jedná se Slezským muzeem v Opavě, o zapůjčení drobných zbraní.

- P.  Tomáš Bala upozornil  zastupitele,  že  tyto  dobové věci  by se  daly zapůjčit  u  p. 
Sukeníka, jehož otec tyto předměty sbíral. 

- P. Vladimíra Lencová zmínila, že veškeré finanční prostředky, její osobou vložené do 
fondu starosty, si přeje vynaložit na potřeby MŠ a ZŠ Suché Lazce a SRPŠ.

15/ 5 Závěr.

David Závěšický Pavel Nelešovský



ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

U S N E S E N Í

z 5. Zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 03. 03. 2015

1 / 5 ZMČ 15 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
souhlasí

s rozšířením programu o tyto body: 10/5 Souhlas s odkupem pozemku 
par. č. 899/15, 11/5 Zakoupení peřinek pro ZŠ a MŠ Suché Lazce, 12/5 
Schválení smlouvy pro praktického lékaře MUDr. Šárku Běrskou, 13/5 
Pronájem pozemku par. č. 678/1.  

2 / 5 ZMČ 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
Zastupitelstvo
volí 

ověřovateli zápisu p. Pavla Nelešovského a p. Davida Závěšického.
Zápisem je pověřená sl. Lucie Židková, DiS.

3 / 5 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 02 .2015.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení ze dne 03.02.2015.

4 / 5 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 03.02.2015 – 03.03.2015.
Zastupitelstvo 
bere na vědomí

poděkování  pořadatelům  plesů  (JSDH,  SRPŠ,  Pochování  basy), 
informace o Setkání starostů, zkolaudování autobusových zastávek na 
ul. Přerovecká – Přerovec, noví zaměstnanci – veřejně prospěšné práce,
vybavení členů JSDH, informace o vepřových hodech, skácení stromu 
na školním hřišti,

5 / 5 ZMČ 15 Hlavní investice na volební období 2014 - 2018.
Zastupitelstvo
odročuje 

jednání o hlavní investici na volební období 2014 – 2018.



6 / 5 ZMČ 15 Antigraffiti v Suchých Lazcích.
Zastupitelstvo 
souhlasí

s instalací antigraffitů na obecním majetku.

7 / 5 ZMČ 15 Fond starosty.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

informace ohledně založení bankovní účtu, sloužící jako fond starosty. 

8 / 5 ZMČ 15 Transparentní Suché Lazce.
Zastupitelstvo
bere na vědomí

informace  o  zveřejňování  stavu  rozpočtu  MČ  Suché  Lazce  
a komplexního hospodaření obce. 

9 / 5 ZMČ 15 Dopravní zrcadlo na ul. Přerovecká.
Zastupitelstvo
souhlasí

se zakoupením dvojitého dopravního zrcadla, v hodnotě 15.000 Kč. 

10/ 5 ZMČ 15 Souhlas s odkupem pozemku par. č. 899/15.
Zastupitelstvo
souhlasí 

s odkupem pozemku p. Františka Věntuse, o celkové ploše 7 m².

11/ 5 ZMČ 15 Zakoupení peřinek pro MŠ a ZŠ Suché Lazce.
Zastupitelstvo
souhlasí 

se zakoupením 25 ks dětských peřinek a 5 ks polštářů, pro ZŠ a MŠ 
Suché Lazce.

12/ 5 ZMČ 15 Schválení nájemní smlouvy pro praktického lékaře.
Zastupitelstvo
souhlasí 

se schválením nové nájemní smlouvy pro pí. MUDr. Šárku Běrskou.

13/ 5 ZMČ 15 Pronájem pozemku par. č. 678/1.
Zastupitelstvo
odročuje 

bod na příští jednání zastupitelstva.



14/ 5 ZMČ 15 Interpelace.
Zastupitelstvo
bere na vědomí 

veřejné  poděkování  p.  Vladimíry  Lencové  za  SRPŠ,  všem,  kteří 
poskytli  sponzorské  dary,  nebo  přispěli  věcným,  či  finančním 
příspěvkem. 
připomínku p. Davida Závěšického, ohledně příprav oslavy Osvobození 
obce. 
dále také zmínku p. Davida Vavrečky o jednání se Slezským muzeem 
v Opavě, předmětů z války. 
upozornění p. Tomáše Baly na možnost zapůjčení předmětů z války od 
p. Sukeníka.
komentář p. Vladimíry Lencové, která již finanční prostředky vložené 
od  fondu  starosty,  chce,  aby  byly  vynaloženy  na  potřeby  MŠ a  ZŠ 
Suché Lazce a SRPŠ.

15/ 5 ZMČ 15 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík
   místostarosta starosta


