
Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce
konaného dne 12. 05. 2015 v 17.15 hod.

1 / 6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
2 / 6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
3 / 6 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 03. 2015.
4 / 6 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 

od 03. 03. 2015 – 12. 05. 2015.
5 / 6 Hlavní investice pro MČ Suché Lazce pro období 2015 – 2018.
6 / 6 Schválení  finančních  prostředků  na  projektovou  dokumentaci  –  Nové  dětské 

hřiště ZŠ a MŠ.
7 / 6 Dotace pro TJ Suché Lazce – Dětský den.
8 / 6 Schválení finančních prostředků - Posvícení.
9 / 6 Nová nájemní smlouva pro knihovnu v MČ Suché Lazce.
10/6 Prodej části pozemku parc. č. 258/1.
11/6 Vyčištění kanalizačního odtoku pod ul. Na Štěpnici.
12/6 Interpelace.
13/6 Závěr.

Přítomní dle prezenční listiny: 9.

1 / 6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

- Starosta  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  a  představil  program 
zasedání.  Taktéž  konstatoval,  že  na  dnešním  zasedání  není  přítomen  p.  Pavel 
Nelešovský a p. David Závěšický, kteří jsou řádně omluveni, jelikož se účastní za MČ 
Suché  Lazce  plánu  udržitelné  městské  mobility  na  Magistrátu  města  Opavy  a  že 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

- Zastupitelé souhlasí: 9.

2 / 6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.

- Zápisem byla pověřená Lucie Židková, DiS.
- Ověřovateli byli zvolení pí. Vladimíra Lencová a p. Ing. Petr Žůrek.

3 / 6 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 03. 2015.

- Starosta informoval zastupitele  o plnění  usnesení ze dne 03. 03. 2015. Usnesení je 
průběžně plněno.

- Zastupitelé berou na vědomí.

4 / 6 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období  
od 03. 03. 2015 – 12. 05. 2015.

- Starosta veřejně poděkoval za pořádání kulturních akcí v obci, a to:
- SDH Suché Lazce za Pálení čarodějnic, které proběhlo 02. 05. 2015, na Strážnici.
- Všem, kteří se podíleli na oslavách 70. výročí osvobození Suchých Lazců.
- Mládeži Suchých Lazců - stavění máje.



- Starosta  informoval  zastupitele  o  stavu  zprovoznění  autobusových  zastávek  na 
Přerovci.  Starosta  zaslal  oficiální  dopis  (právně  ošetřený),  p.  Dzidovi  jehož  firma 
DIROP, autobusovou zastávku vybudovala. Dle smlouvy nyní končí lhůta, do které 
měl  p.  Dzida,  všechny  závady  a  nedodělky  odstranit.  Pokud  však  nebudou  tyto 
nedostatky včas odstraněny, dojde k porušení smlouvy a následným sankcím. Firma 
DIROP, taktéž nedodala statický posudek, který by doložil jak a z jakých materiálů 
byla tato autobusová zastávka vystavěná a zda splňuje statické normy. 

- Starosta  obeznámil  zastupitele  o setkání  se zástupcem Technických služeb Opava,  
s. r. o., se kterým řádně prošel naší obec, aby ukázal a upozornil na propadlé kanály, 
špatný stav některých chodníků atd. 

- Starosta taktéž sdělil zastupitelům, že na ul. Na Pískovně, bylo před domem manželů 
Malohlavových instalováno pouliční světlo. 

- Starosta podal písemný návrh o prodloužení intervalu (2s), mezi červeným a zeleným 
světelným značení semaforu při vjezdu do Suchých Lazců. Aby byla zajištěna větší 
bezpečnost. Výsledek návrhu bude následně sdělen.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  budoucí  výsadbě nových stromů (švestek),  podél 
cesty vedoucí do Suchých Lazců.

- Starosta  obeznámil  zastupitele  s programem  kulturního  léta  v Suchých  Lazcích, 
začínající  kácením Máje,  spojeného s Gulášfestem. Dále starosta  také informoval,  
o  brigádách  v rámci  renovace  plotu  na  hřbitově.  Brigáda  proběhne  06.  06.  2015  
a 13. 06. 2015. Kulturní léto bude ukončeno posvícením, které se bude konat od 04. 
09. 2015 do 06. 09. 2015.
Zastupitelé berou na vědomí. 

5 / 6 Hlavní investice pro MČ Suché Lazce pro období 2015/2018.

- Dne  15.  04.  2015,  proběhla  v sále  Hostince  u  Baly  veřejná  debata  o  hlavních 
investicích v naší obci na období 2015/2018. 

- Této debaty se zúčastnilo 43 občanů. 
- Byly prezentovány 4 návrhy:

- Vybudování kořenové kanalizace
- Realizace chodníků na Přerovci
- Rekonstrukce ulice Na Pískovně 
- Výstavba víceúčelového kulturně společenského zařízení.

- Jedná se o investici, financovanou Magistrátem města Opavy (mimo rozpočet obce).
- Většina občanů se přiklonila k projektu „Realizace chodníků na Přerovci“.
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  hlavní  investici  pro  období  2015/2018 

„Realizace chodníků na Přerovci“.
Zastupitelé souhlasí: 9.

6 / 6 Schválení  finančních  prostředků  na  projektovou  dokumentaci  –  Nové  dětské 
hřiště ZŠ a MŠ.

- Starosta informoval zastupitele o spolupráci s p. ing. arch. Petrem Mlýnkem, který byl 
osloven,  aby  vytvořil  návrhy  variant  nové  podoby  dětského  hřiště  ZŠ  a  MŠ. 
Podmínkou je, aby maximální výše ceny tvorby této projektové dokumentace byla do 
50.000 Kč. Celková realizace Nového dětského hřiště pro ZŠ a MŠ, by měla přijít 
max. na cca 1.000.000 Kč. 



- Pí.  Mgr.  et  Mgr.  Martina  Škrobánková,  podotkla,  že  se  na  vybudování  nového 
dětského hřiště, budou podílet částkou 100.000 Kč (výhra ze soutěže hypermarketu 
Globus), která alespoň z části pokryje výdaje na nákup vybavení hřiště (prolézačka 
atd.)
Zastupitelé souhlasí: 9.

7 / 6 Dotace pro TJ Suché Lazce – Dětský den.

- Dne 20. 06. 2015, proběhne na obecním hřišti Dětský den. TJ Suché Lazce podala 
žádost o dotaci ve výši 21.000 Kč, na náklady spojené s pořádáním této kulturní akce 
(tombola, koníčcí, balíčky pro děti,  atd.).  A taktéž požádala o prodloužení hudební 
produkce do 02:00 hod. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o žádosti TJ Suché Lazce, tj. žádost o dotaci ve 
výši 21.000 Kč a o prodloužení hudební produkce do 02:00 hod.

- Zastupitel Václav Skuplík ještě před hlasováním vznesl požadavek, aby fotbalisté měli 
na akci svůj vlastní stánek jednak z důvodu lepší  a  rychlejší  obslužnosti  lidí,  kteří 
přijdou na dětský den a aby si také vydělali na případný projekt nových kabin, který je 
v současnosti v přípravné fázi. 
Zastupitelé souhlasí: 9.

8 / 6 Schválení finančních prostředků – Posvícení.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  probíhajících  přípravách  na  Posvícení.  Finanční 
částka, která bude na tuto společenskou akci uvolněná činí 50.000 Kč. 

- Starosta  zajistil velký skákací  hrad pro děti,  který bude k dispozici  pouze v sobotu 
(cena  pronájmu  7.000  Kč).  Zajištěny  jsou  také  stánky  s  drobnostmi,  střelnice  a 
kolotoče (cena pronájmu 40.000 Kč). 

- Program pro děti bude vytvořen svépomocí SRPŠ.
- Stánky s občerstvením budou mít na starost  obecní  složky, pokud však složky tuto 

možnost odmítnou, budou osloveni místní provozovatele hostince a restaurace. 
- Upřesnit se musí na dalším zasedání zastupitelstva výběr DJ na večerní zábavu, atd.

Zastupitelé odročují: 9. 

9 / 6 Nová nájemní smlouva pro knihovnu v MČ Suché Lazce. 

- Starosta obeznámil zastupitelé s novou nájemní smlouvu pro knihovnu. Tj. smlouva o 
výpůjčce prostor pro knihovnu. 

- Starosta konstatoval, že je velmi rád, že v obci tuto knihovnu máme. Tyto prostory 
navštěvuje cca 50 obyvatel Suchých Lazců. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o nové nájemní smlouvě pro knihovnu v MČ 
Suché Lazce. 
Zastupitelé souhlasí: 9. 

10 / 6 Prodej části pozemku parc. č. 258/1.

- Starosta  informoval  zastupitele  o  žádosti  p.  Piperka  a  pí.  Vrabelové,  kteří  by rádi 
odkoupili  část  pozemku parc.  č.  258/1.  Část  pozemku,  o  kterou žádá  odkoupit  p. 
Piperek, by sloužila jako příjezdová cesta k jeho domu. A pí. Vrabelová žádá odkoupit 



část  mezi  autobusovou  zastávkou  (Suché  Lazce  horní)  a  pomyslnou  příjezdovou 
cestou p. Piperka.

- Zastupitelé pověřují starostu jednáním na Odboru majetku města. 
Zastupitelé odročují: 9.

11/ 6 Vyčištění kanalizačního odtoku pod ul. Na Štěpnici.

- Starosta obeznámil zastupitele s nutností  vyčistění  této výpustě a nabídkou Martina 
Chalupy.

- Cena vyčištění tohoto kanalizačního odtoku, směr Komárov, by činila 10.000 Kč. 
- Starosta  a  zastupitelé  chtějí  oslovit,  místní  podnikatelé,  kteří  by  byli  schopni  tuto 

strouhu vyčistit. 
Zastupitelé odročují: 9.

12 / 6 Interpelace.

- Pí. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková požádala o zapůjčení comba na Den Matek, 
který bude probíhat v tělocvičně školy, dne 14.05.2015.

- P. Ing. Vašek Skuplík shrnul pár organizačních věcí týkající  se pořádání Gulášfestu 
(zajištění posezení, stánky pro soutěžící, atd.)

- P. Ing. Václav Skuplík se dotázal na plnění rozpočtu městské části. Starosta obeznámil 
zastupitele, že proběhne kontrola plnění rozpočtu finančním výborem. 
Zastupitelé berou na vědomí.

13 / 6 Závěr. 

Vladimíra Lencová Ing. Petr Žůrek 
ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE



U S N E S E N Í

z 6. Zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA – SUCHÉ LAZCE

dne 12.5.2015

2 / 6 ZMČ 15 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Zastupitelstvo MČ 
volí ověřovateli zápisu
pí. Vladimíru Lencovou, p. Ing. Petra Žůrka, 
a zapisovatelkou zápisu sl. Lucii Židkovou, DiS.

3 / 6 ZMČ 15 Kontrola plnění usnesení ze dne 03. 03. 2015.
Zastupitelstvo
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze dne 03. 03. 2015.

4 / 6 ZMČ 15 Zpráva starosty o činnosti OÚ MČ Suché Lazce v období 
od 03. 03. 2015 – 12. 05. 2015
Zastupitelstvo bere na vědomí
- poděkování za pořádání kulturních akcí: Pálení čarodějnic, oslavy 
70. výročí osvobození obce, stavění máje.
- stav autobusových zastávek na Přerovci.
- setkání s Technickými službami Opava, s. r. o.
- instalace pouličního světla na ul. Na Pískovně.
- informace o budoucí výsadbě švestkové aleje, podél cesty do obce.
- seznámení s programem Kulturního léta.

5 / 6 ZMČ 15 Hlavní investice pro MČ Suché Lazce pro období 2015-2018.
Zastupitelstvo schvaluje
jako hlavní investici v MČ pro období 2015/2018 výstavbu 
chybějícího chodníku na Přerovecké ulici.

6 / 6 ZMČ 15 Schválení finančních prostředků na projektovou 
Dokumentaci - Nové dětské hřiště ZŠ a MŠ.
Zastupitelstvo schvaluje
uvolnění finančních prostředků pro architektonický návrh a 
projektovou dokumentaci nového dětského hřiště 
v celkové výši 50 000 Kč.

7 / 6 ZMČ 15 Dotace pro TJ Suché Lazce – Dětský den.
Zastupitelstvo schvaluje 
výši  dotace  21.000  Kč,  určenou  na  Dětský  den  a  prodloužením  
hudební  produkce  do  02:00  hod  za  podmínky  dodání  programu  
Dětského dne a instalace vlastního stánku s občerstvením.

8 / 6 ZMČ 15 Schválení finančních prostředků – Posvícení.



Zastupitelstvo odročuje
schválení finančních prostředků určených na Posvícení. 

9 / 6 ZMČ 15 Nová nájemní smlouva pro knihovnu v MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo souhlasí 
s výpůjčkou prostor pro Knihovnu Petra Bezruče v Opavě 
na dobu neurčitou.

10 / 6 ZMČ 15 Prodej části pozemku parc. č. 258/1.
Zastupitelstvo odročuje 
jednání o prodeji části pozemku p. Piperkovi a pí. Vrablové.

11 / 6 ZMČ 15 Vyčištění kanalizačního odtoku.
Zastupitelstvo odročuje 
rozhodnutí o vyčištění kanalizačního odtoku, pod ulicí Na Štěpnici. 

12 / 6 ZMČ 15 Interpelace.
Zastupitele berou na vědomí
- žádost pí. Mgr. et Mgr. Martiny Škrobánkové o zapůjčení comba na 
Den Matek. 
- shrnutí organizace Gulášfestu, p. Ing. Václavem Skuplíkem.
- informace o kontrole plnění rozpočtu obce.

13 / 6 ZMČ 15 Závěr.

Pavel Nelešovský Mgr. Petr Orieščík
místostarosta starosta 


