
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
Program 15. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 

konaného dne 26. 11. 2020 v 18:15 hod.

1 / 15 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 15 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 15 Kontrola usnesení ze dne 24. 9. 2020
5 / 15 Zpráva starosty o chodu obce 
6 / 15 Financování DA pro JSDH Suché Lazce 
7 / 15 Projednání OZV – snížení příjmu rozpočtu MČ Suché Lazce 
8 / 15 Projektová dokumentace – oprava  ZŠ  a MŠ Suché Lazce
9 / 15 Jmenování nového člena inventarizační a likvidační komise 
10 / 15 Různé

Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10

1 / 15 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta  obce  zahájil  zasedání  zastupitelstva  MČ  Suché  Lazce  ve  smyslu  §  92 

odstavce 1 zákona číslo 128/2000 Sbírky, o obcích a v souladu s článkem 9 odstavce 1 
Jednacího  řádu  Zastupitelstva  statutárního  města  Opavy  zahájil  14.  zasedání 
Zastupitelstva  městské  části  Opava  –  Suché  Lazce.  V souladu  s  §  93  odstavce  1 
zákona o obcích informoval  o  místě,  době a  navrženém programu připravovaného 
zasedání zastupitelstva, a to vyvěšením na úřední desce městské části Opava – Suché 
Lazce, tj. v zákonné lhůtě před zasedáním zastupitelstva, která činí 7 dnů.

- Taktéž konstatoval, že na dnešním zasedání není přítomen p. David Závěšický (řádně 
omluven).

- Konstatoval,  že  se  jedná  o  řádné  zasedání  zastupitelstva,  které  bylo  svoláno  a 
vyhlášeno  dle  Jednacího  řádu  Zastupitelstva  statutárního  města  Opavy.  Zápis 
z minulého jednání zastupitelstva byl podepsán určenými ověřovateli a proti tomuto 
nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto se zápis pokládá za schválený. 

- Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio záznam, který 
bude umístěn na webových stránkách městské části Opava – Suché Lazce.

- Pokud subjekt údajů tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují, žádá o vypuštění 
osobních a citlivých údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, nechť uplatní své 
právo dle poučení na vstupních dveřích sálu kulturního zařízení.

- Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

2 / 15 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce. 
- Zastupitelé souhlasí: 10, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

3 /15 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce

- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni pí Darina Vašková a p. Lukáš Dener.
- Zastupitelé souhlasí: 10, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0



4 / 15 Kontrola usnesení ze dne 24. 9. 2020
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 30. 7. 2020. Usnesení je 

průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0

5 / 15 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta  informoval  zastupitele,  že  Poslaneckou  sněmovnou  ČR  prošel  návrh  na 

zrušení super hrubé mzdy z čehož vyplývá, že SMO přijde o část příjmů a vypadá to, 
že se budou osekávat  také rozpočty městských částí.  Dále  sdělil,  že  do sněmovny 
půjde projednávaný pozměňovací návrh, který by krajům a obcím částečně výpadek 
příjmů kompenzoval.

- Starosta informoval zastupitele o současném stavu financí MČ Suché Lazce. Volných 
prostředků k 26. 11. 2020 je 2 906 218,24 Kč. Tyto peníze se šetří na úpravu chodníků 
a obrub, které se budou muset dodělat před opravou cesty.

- Dále sdělil, že největší investice, která nás v příštím roce čeká, není ohrožena. SMO 
požádalo o úvěr 400 milionu korun, ze kterého se bude financovat odkanalizovaní MČ 
Komárova a  Suchých Lazců.  SMO zaplatí  celou částku a  z Ministerstva  životního 
prostředí ČR pak bude vrácena dotace 163 milionu korun. Realizace kanalizace začne 
v měsíci březnu - dubnu 2021 a konec se předpokládá srpen - září 2022. Dále starosta 
informoval,  že  vše,  co se týká informací  o  splaškové kanalizace v naší  obci,  bude 
obsaženo ve speciálním sucholazeckém zpravodaji. Zde budou občané informováni, 
kudy  kanalizace  povede,  kde  budou  přípojky  a  kde  budou  přeložky.  Budou  zde 
veškeré souhrnné informace. 

- Starosta obce informoval, že na minulém zastupitelstvu se řešila písemná stížnost pana 
L. Š., který následně na to podal na starostu MČ Suché Lazce trestní oznámení na 
kriminální oddělení Policie ČR. Starosta byl vyzván k podání vysvětlení a policista 
neshledal pochybení. Proběhla domluva s panem Benšem o úhradě poměrné části za 
opravu  cesty  v částce  3 776 KČ, která  byla  vypočítana  z celkové  částky  za  metry 
čtvereční.

- Dále starosta sdělil, že bude striktně dodržovat platnou legislativu, neboť jen domluva 
na některé občany neplatí. 

- Starosta  sdělil,  že  pokračují  práce  na  půdě  obecního  úřadu.  Statikem  nebyla 
doporučena podlaha z betonu, musí být ze dřeva.  Pro archiv a malé muzeum bude 
dostačující. 

- Starosta informoval, že skončila výsadba u hasičské zbrojnice, vzhledem k nepřízni 
počasí nešlo výsadbu uspíšit. Poděkoval paní Tereze Vavrečkové a všem brigádníkům, 
kteří přišli vypomoct.

- Starosta  dále  sdělil,  že  se  z veřejného  prostranství  ztrácí  výsadba,  levandule, 
rododendrony, modříny. Nechápe myšlení lidí, výsadbou zeleně zkrášlujeme obec pro 
všechny Pí Vladimíra Lencová se dotázala, kde všude se rostliny ztrácejí.

- Starosta sdělil, že u zastávky zemědělského družstva, tam levandule a rododendrony, 
u  restaurace  Heja  modříny  a  u  hasičárny  ještě  v ten  samý  den,  kdy  se  provedla 
výsadba,  se  ztratily  levandule  a  okrasné  traviny.  V centru  obce  byla  přistižena 
starostou osoba při vykopávání růží ze záhonu.

- Starosta obce informoval o množení se černých skládek kolem naší obce, nacházejí se 
zde piksle od barev, lepenky a další. Přitom  je možné využít sběrné dvory v Opavě 
popř.  jednou ročně organizuje  MČ Suché Lazce  sběr  nebezpečného odpadu přímo 
v obci. Bohužel pokud dotyčného nelze chytit přímo při činu, nelze s tím nic dělat. 



- Starosta obce informoval o největší investici, která je plánovaná a to nové zázemí pro 
sportovce. Již proběhly jednání s TJ Suché Lazce a arch. P. M. jak by si to přestavovali 
a jak by to mělo vypadat. 

- Starosta obce sdělil, že v pátek 27. 11. 2020 proběhne vánoční výzdoba centra obce za 
pomoci brigádníků a Klubu rodičů. Sdělil, že vzhledem platnému nouzovému stavu 
v ČR slavnostní rozsvícení stromečku letos neproběhne.

- Dále  informoval,  že  SMO připravuje  na  příští  rok opět  participativní  rozpočet  jak 
zkrášlit majetek města. Letos MČ Suché Lazce skončila první pod čarou, ale plánuje, 
že v příštím roce se opět  zapojíme.  Vyzval  zastupitele i  občany, že mohou za ním 
chodit s nápady, jak zkrášlit naši obec.

- Starosta informoval, že na ulici Jičínská došlo k úniku plynu, ulice byla překopána, 
plynová přípojka opravena a vše bylo uvedeno do původního stavu.

- Starosta dále sdělil, že se množí stížnosti na těžká auta, která jezdí po ulici Přerovecká 
a způsobují otřesy domů na této ulici. Starosta požádal SSMSK a dopravní inspektorát 
Policie  ČR o  snížení  rychlosti  na  této  ulici  v úseku od kulturního domu na  třicet 
kilometrů v hodině. Žádost byla zamítnuta z důvodu, že cesta není v havarijním stavu 
a proto se snížení rychlosti nebude realizovat.

- Starosta poděkoval SDH Suché Lazce za zorganizování sbírky Ligy proti rakovině, do 
fondu  se  vybralo  8 526  Kč.  Dále  sdělil,  že  byl  osloven  Charitou  Opava  ohledně 
organizace Tříkrálové sbírky, která zřejmě neproběhne tradiční formou chození dětí s 
doprovodem a návštěvou občanů v místě bydliště, ale předpokládá se, že kasičky na 
tříkrálovou sbírku budou umístěny na obecním úřadě a v místním obchodě.

- Starosta poděkoval SDH Suché Lazce za pomoc při deštích v měsíci říjnu, díky jejich 
zásahu nedošlo k zatopení hospodářské budovy u pana V., který vlastní usedlost pod 
přehradou Sedlinka. Díky pytlům s pískem a zásahu hasičů se takto nestalo. I díky 
tomuto dostali hasiči SDH Suché Lazce od firmy Smurfit Kappa Žimrovice peněžitý 
dar ve výši 10 000 Kč. Mgr. Martina Škrobánková také poděkovala panu Ing. Petru 
Žůrkovi a Martinu Žůrkovi za odčerpání vody ze sklepa místní školy.

- Starosta poděkoval volební komisi, předsedovi komise panu Pavlu Nelešovskému a 
zapisovatelce  Lence  Kubánkové  za  příkladné  zvládnutí  krajských  voleb,  kde  vše 
proběhlo v pořádku i přestože musela volební komise celou dobu sedět v rouškách a 
dodržovat veškerá hygienická nařízení. 

- Starosta informoval, že na Radě města SMO byly předloženy změny v územním plánu 
MČ Suché Lazce. Sdělil, že  jde o dlouhodobý proces. Jednalo se o dvanáct návrhů, 
dva  byli  vyřazeni,  neboť  nesouhlasili,  že  se  budou  na  změnách  územního  plánu 
finančně podílet. 

- Paní M. F. se dotázala pana starosty, na koho se má obrátit se snížení rychlosti na ulici  
Přerovecká.  Sdělila,  že  když  těžké  vozy  projíždějí  kolem  jejího  domu,  dochází 
k otřesům a narušuje to celou statiku domu.

- Starosta  sdělil,  že  dotaz  na  SSMSK  již  dal  i  na  Polici  ČR,  ale  dostal  zamítnuté 
stanovisko.  Upozornil  také  firmu  DT  Logistic  CZ  s.r.o,  a  jejího  odpovědného 
vedoucího.

- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, zda se nedá někde umístit značka, že je zde ZŠ a 
větší výskyt pobíhajících dětí.

- Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda by se nedali na silnici umístit zpomalovací 
retardéry jako u školy.

- Starosta sdělil, že se na umístění značky zeptá a retardéry na hlavní silnici dát nelze.
- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda by nebylo vhodné umístit přechod pro chodce na ulic 

Přerovecká s křižovatkou ulice Na Pískovně.
- Starosta obce sdělil, že zjistí potřebné informace o umístění přechodu pro chodce.



- Pan  L.  Š.  sdělil,  že  se  mu  stalo,  že  přišel  na  úřad  za  starostou  obce  v úředních 
hodinách a nikoho nezastihl. Zeptal se na polní cestu, která vedou ke "kuřínu", kterou 
nechala obec vyspravit,  ale teď po deštích jsou tam zase velké díry a nedá se zde  
projet, stačily by udělat nějaké odtoky a bylo by to v pořádku. Chtěl dodat, ať se to 
řeší co nejdříve a ne za rok za dva. Dále vznesl dotaz na pana Davida Závěšického, 
který byl za 15. Zasedání ZMČ omluven, aby se v sucholazeckém zpravodaji věnoval 
více věcem, které se řeší na zastupitelstvu a v obci a ne jen chválení složek. Jinak to 
celé celkem slušné. Vznesl dotaz, jak dopadlo referendum o obchvatu Komárova jižní 
varianta silnice 1/11.

- Starosta sdělil, že jsme udělali vše, co bylo v našich silách a možnostech. Nyní ŘSD 
prosazuje pouze jednu variantu a to jižní obchvat Komárova, který povede okolo MČ 
Suché Lazce. Místostarosta dále pracuje na odvolání v rámci EIA (Posuzování vlivů 
na  životní  prostředí).  Dále  sdělil,  že  s variantou  jižního  obchvatu  Komárova 
nesouhlasí také firma Globus ČR, v.o.s.

- Starosta dále odpověděl na ostatní dotazy pana Š. Sdělil, že nyní nemá cenu na ulici 
Na Pískovně cestu opravovat, neboť v příštím roce se bude dělat splašková kanalizace 
a byly by to zbytečně vyhozené peníze. Po dokončení splaškové kanalizace se bude se 
opravovat asfalt i na ulici Na Pískovně.

- Dále starosta sdělil, co se týká blaha obce, snaží se všem občanům vyjít vystřít na sto 
procent a bez rozdílů. Chápe, že ulice Na Pískovně je dlouhodobý problém, ale jak již 
několikrát  zmínil,  je  to  velká  investice,  kterou  nelze  udělat  dokud nebude  hotová 
splašková kanalizace v obci.

- Dále sdělil, že co se týká polní cesty, navezla se tam drť z opravy cesty v Komárově, 
ale velké stroje tuto cestu opět poničily.

- Starosta se zastal zastupitelů, že o blaho obce se také starají, debata ohledně obce na 
zastupitelstvu  je  bohatá  a  všímají  si  dění  v obci  a  svůj  úkol  si  plní.  Co  se  týká 
Sucholazeckého  zpravodaje,  domnívá  se,  že  je  kvalitní,  informce,  co  se  děje  na 
jednání zastupitelova, se uveřejňují  v zápise z jednání zastupitelstva,  který je velmi 
podrobný  a  je  také  zveřejnován  audiozáznam  na  webových  stránkách  obce. 
Sucholazecký zpravodaj slouží k informování občanů o tom, co se v obci událo a jaké 
další  akce  se  plánují,  občany  informuje  o  důležitých  událostech  v  obci  David 
Závěšický sucholazecký zpravodaj vede dobře.

- Starosta  sdělil,  že  pozdější  zveřejnění  zápisu  ze  zasedání  zastupitelstva  uznává, 
prochází celkovou kontrolou a může dojít k menšímu zpoždění.

- Pan O. V. se dotázal na zlepšení přístupu k semaforu na výjezdu ze Suchých Lazců pro 
cyklisty.

- Starosta obce přislíbil, že to bude v co nebližší době.
- Pan O. V. se dále dotázal  na listí,  které je  zaváženo na pole za obec,  které  je  při 

silnějších větrech opět naváté do zahrad, zda by se nemohlo zavážet někam jinam.
Starosta přislíbil nápravu.

- Pan  O.  V.  se  ještě  dotázal  na  polní  cestu  směrem  k Zemědělskému  družstvu 
v Komárově,  jestli  není  možné  Zemědělské  družstvo  Opava  –  Kylešovice  a.s. 
zaangažovat do opravy cesty.

- Starosta  obce  přislíbil,  že  kontaktuje  ředitele  Zemědělského  družstva  Opava  – 
Kylešovice Ing. D. S. a návrh mu předloží.

- Zastupitelé berou na vědomí Pro 10, proti 0, zdržel se 0

6 / 15 Financování DA pro JSDH Suché Lazce
- Starosta informoval zastupitele o dokončení výběru zhotovitele Odborem veřejných 

zakázek nového auta pro JSDH Suché Lazce a je nutné schválit konečnou částku pro 



financování  DA  pro  JSDH,  v mailu  zaslaL  zastupitelům  podrobnou  tabulku 
financování,  jak bude auto financováno.  Nákup je  financován z 51,8 % ze zdrojů 
města,  ze 48,2  %  z dotací.  725.000  Kč  financováno  ze  schváleného  rozpočtu 
statutárního města Opavy (400.000 Kč rozpočet oddělení BHKR; 325.000 Kč rozpočet 
MČ Suché Lazce), 450.000 Kč financováno z rozpočtu GŘ-Hasičského záchranného 
sboru  ČR,  225.000  Kč  financováno  z rozpočtu  Moravskoslezského  kraje.  To  je 
1.400.000  Kč  vč.  DPH  .Vysoutěžená  cena  DA pro  Suché  Lazce  je: Cena  celkem 
s DPH  1 406 151,89  Kč  tzn.  dofinancování  MČ  Suché  Lazce  je + 6 151,89  Kč. 
Jelikož je cena mírně vyšší než byl předpoklad k předpokládané částce 325 000 Kč je 
nutné přičíst ještě částku 6 151, 89 Kč. MČ Suché Lazce celkem 331 151,89 Kč Čili 
celkový rozpočet pro MČ Suché Lazce bude výše zmíněných 331 151, 89 Kč.

- Starosta poděkoval Ing. Petru Žůrkovi.
- Starosta obce vyzval k hlasování o dofinancování DA pro JSDH Suché Lazce z částce 

6 151,89 KČ.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10 proti 0, zdržel se 0

7 / 15 Projednání OZV – snížení příjmu rozpočtu MČ suché Lazce 
- Starosta  obce informoval  zastupitele,  že  na jednání  zastupitelstva SMO dne 7.  12. 

2020 bude projednáván návrh snížení příjmů městských částí,  solidární musejí  být 
všichni, a tudíž zastupitelstvo MČ musí schválit snížení svého rozpočtu na rok 2021 o 
5%. Pro MČ Suché Lazce tato částka činí 342 350 Kč.

- Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování o snížení rozpočtu na rok 2021 o 5 %.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10 proti 0, zdržel se 0

8 / 15 Projektová dokumentace – oprava ZŠ  a MŠ Suché Lazce
- Starosta  informoval  zastupitele  o  schválení  výběrového  řízení  na  zhotovitele 

projektové dokumentace. Informoval zastupitele, že bychom se měli vejít do částky 
100  000  Kč  za  doprojektování všech  oprav,  které  jsou  nutné  ve  škole.  Ovšem na 
dalším  výrobním  výboru  byly  zjištěny  další  nutné  opravy,  které  by  bylo  vhodné 
zaprojektovat. Bohužel v tom případě již se do částky 100 000 Kč nevejdeme. Prosí 
tedy o  schválení  výběrového  řízení  na  zhotovitele  doprojektování oprav  ZŠ a  MŠ 
Suché Lazce. Předpokládaná cena je do 200 000 Kč s DPH.

- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že budova je z roku 1909 a jediná rekonstrukce 
proběhla v roce 1970. Vše je ve velmi špatném stavu.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení výběrového řízení na zhotoviltele 
doprojektování oprav ZŠ a MŠ Suché Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: Pro 10 proti 0, zdržel se 0

9 / 15 Jmenování nového člena inventarizační a likvidační komise
- Starosta  informoval  zastupitele,  že  z časových  důvodů  končí  ve  funkci  člena 

inventární komise pan David Závěšický.
- Starosta navrhl jmenovat na nového člena pana Davida Vavrečku.
- Starosta vyzval k hlasování o novém složení inventarizační komise ve složení Pavel 

Nelešovský, Mgr. Petr Orieščík a David Vavrečka
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10 proti 0, zdržel se 0

10 / 15 Různé
- Starosta  informoval,  že  z personálního  oddělení  ho  informovali,  že  odměna  pro 

neuvolněného starostu dle jejich výpočtu není 18 000 Kč, ale 18 057 Kč, která musí 
být  schválena zastupitelstvem.  Sdělil,  že  čistý  příjem rozdělí  mezi  spolky a  to  TJ 



Suché Lazce, AVZO, Polní kuše, SDH a Myslivci. Dále pak Klub důchodců a Klub 
rodičů.

- Starosta  dále  požádal  o  revokaci  usnesení  o  zřízení  čtyřčlenné  komise  starosty. 
Komise  bude  fungovat  nadále.  Odměňování  bude  řešeno  DPP,  což  je  doporučení 
personálního a mzdového oddělení jako nejlepší a nejvhodnější vzhledem k našemu 
požadavku. 

- Ing. Petr Paláček se dotázal, co bude náplní čtyřčlenné komise.
- Starosta sdělil, že vsi na sebe nabral více úkolů a nyní, když je neuvolněný starosta, 

není v jeho silách všechny záležitosti stihnout. 
- Starosta sdělil, že administrativní úkony bude dělat pořád on, čtyřčlenná komise bude 

zajištovat obecní a kulturní akce a dohlížet na chod v obci, který není v silách starosty 
obce.  Starosta  obce  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  odměně  pro  neuvolněného 
starostu ve výši 18 057 Kč a revokaci usnesení 6/14 ZMČ 20 ze dne 24. 9. 2020 o 
zřízení komise starosty

- Zastupitelé souhlasí: Pro 9 proti 0, zdržel se 1

Závěr

Darina Vašková                                                                                  Lukáš Dener

 



U S N E S E N Í
15. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce

konaného dne 26. 11. 2020 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/15 ZMČ 20 Zahájení zasedání zastupitelstva 

2/15 ZMČ 20 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/15 ZMČ 20 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 26. 11. 2020
a ověřovatelé
a) paní Darinu Vaškovou
b) pana Lukáše Denera
Výsledek hlasování: 
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/15 ZMČ 20 Kontrola usnesení ze dne 24. 9. 2020
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 24. 9. 2020
Výsledek hlasování: 
Pro: 10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

5/15 ZMČ 20 Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o návrhu snížení daně z příjmů
- Informace o současném stavu financí MČ Suché Lazce
- Informace o kanalizaci MČ Komárov a Suché Lazce
- Informace o stížnosti pana L. Š.
- Informaci o přípravných prací na půdě OÚ
- Informaci o výsadbě před hasičskou zbrojnicí 
- Informaci o ztrácení se zeleně v obci 
- Informaci o množení se černých skládek

                                    - Informaci o plánovaném zázemí pro sportovce 
- Informaci o vánoční výzdobě v centru obce
- Informaci o participativním rozpočtu SMO 



- Informaci o úniku plynu na ulici Jičínská
- Informaci o projíždění těžkých aut obcí 
- Poděkování SDH za organizaci sbírky Ligy proti rakovině

                                   - Informaci o Tříkrálové sbírce 2021 
- Poděkování SDH za pomoc při povodních

                                   - Poděkování volební komisi 
- Informaci o změnách územního plánu
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/15 ZMČ 20 Financování DA pro JSDH Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Dofinancování DA pro JSDH Suché Lazce v částce 6 151,89 Kč. 
Celkově 331 151, 89 Kč.
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 
Usnesení: PŘIJATO

                                    
7/15 ZMČ 20 Projednání OZV – snížení příjmu rozpočtu MČ Suché Lazce

Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Snížení rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2021 o 5%
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 
Usnesení: PŘIJATO

8/15 ZMČ 20 Projektová dokumentace – oprava ZŠ a MŠ Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace 
doprojektování oprav ZŠ aMŠ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 
Usnesení: PŘIJATO

8/15 ZMČ 20 Jmenování nového člena inventarizační a likvidační komise
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Složení inventarizační a likvidační komise ve složení Pavel Nelešovský,
Mgr. Petr Orieščík a David Vavrečka
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 
Usnesení: PŘIJATO

7/15 ZMČ 20 Různé
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje



Odměnu pro neuvolněného starostu ve výši 18 057 Kč a revokaci
usnesení 6/14 ZMČ 20 ze dne 24. 9. 2020 o zřízení komise starosty
Výsledek hlasování: 
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 
Usnesení: PŘIJATO 

Závěr

Mgr. Petr Orieščík Ing. Václav Skuplík 
Starosta MČ Suché Lazce místostarosta MČ Suché Lazce


