
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
Program 16. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 

konaného dne 18. 03. 2021 v 18:15 hod on-line. 
Online zasedání proběhlo v rámci aplikace ZOOM.

1 / 16 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 16 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 16 Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2020
5 / 16 Zpráva starosty o chodu obce 
6 / 16 Schválení dotací pro složky na rok 2021 
7 / 16 Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021
8 / 16 Schválení dodavatele na projektovou dokumentaci pro opravu ZŠ a MŠ Suché 

Lazce
9 / 16 Vyhlášení  výběrového  řízení  na  pořízení  projektové  dokumentace  pro  zázemí 

obecního fotbalového hřiště.
10 / 16 Různé

Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 10

1 / 16 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  16.  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 Vavrečka (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.

- Starosta svolala on-line přenos z důvodu nouzového stavu, 
- Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

2 / 16 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 /16 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva



MČ Suché Lazce
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Ing. Petr Paláček a Josef Doboš
- Zastupitelé souhlasí: 10, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 16 Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2020
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 26. 11. 2020. Usnesení 

je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 10, proti 0, zdržel se 0

5 / 16 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta  informoval,  že  na  zastupitelstvu  SMO  byla  schválena  veřejná  zakázka 

splaškové kanalizace  Komárov  –  Suché Lazce.  Vyhrála  opavská  firma Pohl,  která 
utvořila konsorcium s dalšími firmami. Hlásila se firma Strabag a.s. se svoji „sestrou“ 
ze Slovenska, třetí firmou v soutěži byla firma Argo. Celková cena je vysoká, a to 
290 977 777 Kč, bez DPH. Starosta sdělil,  že předpokládal,  že cena bude výrazně 
nižší.  Jedná se o ekonomickou činnost, a proto bude SMO DPH nárokovat zpátky. 
Celá investice je krytá úvěrem, který se schvaloval na velkém zastupitelstvu SMO. 
Realizace stavby se začne v první polovině dubna. Při nedodržení termínů hrozí firmě 
vysoké sankce. Konec realizace stavby se předpokládá v září až říjnu 2022. 

- Starosta sdělil, že veškeré informace týkající se stavby kanalizace Komárov – Suché 
Lazce  zašle  zastupitelům  e-mailem  a  bude  zveřejněna  kompletní  dokumentace, 
k veřejné zakázce. 

- Dále starosta sdělil, že udělá podrobný výpis do sucholazeckého zpravodaje, který by 
měl  vyjít  do konce března. Předpokládá,  že by bylo vhodnější  vydat  zpravodaj  ve 
formátu A4. 

- Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda se po realizaci splaškové kanalizace bude řešit  
oprava hlavní cesty.

- Starosta  odpověděl,  že  již  v loňském roce jednal  s vedoucím SSMSK Ing.  P.  K.  a 
opravě  živičného  povrchu  na  ulici  Přerovecká,  ale  vzhledem  k tomu,  že  se  začal 
uskutečňovat  projekt  se  splaškovou  kanalizací,  dohodli  se  na  odložení  opravy 
živičného povrchu až po dokončení splaškové kanalizace.

- Ing.  Václav  Skuplík  se  dotázal,  zda  je  vypracovaný harmonogram prací  splaškové 
kanalizace.

- Starosta sdělil, že harmonogram vypracovaný bude, kopat se bude po velmi malých 
částech, aby byla zajištěna obslužnost. Nejhlubší výkop bude cca 5 metrů. Sdělil, že je 
to náročná stavba.

- Starosta sdělil, že kulturní život v Suchých Lazcích díky nouzovému stavu je velmi 
omezen. 

- Starosta informoval, že se připravuje na rekonstrukci půdy na obecním úřadě.
- Dále starosta informoval, že vozidlo pro SDH Suché Lazce je již ve výrobě.
- Starosta  informoval  zastupitele,  že  Zasilkovna  na  Obecním úřadě  nebude  zřízena, 

z důvodu,  že  již  provozujeme  Českou  poštu  Partner  a  jednalo  by  se  o  přímou 
konkurenci.

- Starosta sdělil, že 7. 2. 2021 umřel čestný občan Suchých Lazců JUDr. Drahomír Illík, 
pohřeb se uskutečnil v Praze, za obec a obecní úřad zaslal starosta kytici. Pan Illík 
bude k poslednímu odpočinku uložen na místním hřbitově. Pokud to situace dovolí, 
chtěla  by  obec  k tomu aktu  uspořádat  vzpomínkovou akci  na  našeho významného 
občana. 



- Starosta sdělil, že faktura za spoluúčast na opravě výkopu na ulici Na Pískovně panem 
D. B. byla zaplacena.

- Starosta dále informoval, že zaměstnanci na obecním úřadě jsou testování antigenními 
testy na COVID -19.

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

6 / 16 Schválení dotací pro složky na rok 2021 
- Starosta sdělil, že zaslal žádosti složek o dotace zastupitelů mailem.

SDH Suché Lazce 
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 70 000 Kč, v loňském 

roce čerpali dotaci ve výši 100 000 Kč.
- Starosta SDH Suché Lazce Ing. Petr Žůrek informoval, že pevně věří, že naplánované 

akce  pro  děti  budou splněny. Práce  s dětmi  je  podstatnou součástí  SDH.  Na letní 
soustředění je zajištěno ubytování pro děti. Dále sdělil, že se plánuje oslava 135 let od 
založení SDH Suché Lazce. Dotace se využije na autobusovou dopravu, na údržbu a 
opravu hasičárny - dále je vše popsáno v žádosti o dotaci.

- Ing.  Petr  Žůrek  informoval,  že  automobil  pro  SDH  je  ve  výrobě  a  měl  by  být 
k dispozici v dubnu.

- Starosta obce se dotázal, kdy proběhne soutěž o Pohár primátora města.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že v minulém období probíhala soutěž v jarních měsících, ale 

letos  to  vypadá,  že pokud to situace  dovolí,  bude na  podzim.  Termín zatím nebyl 
vyhlášený.

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  70 000  Kč  pro  SDH  Suché 
Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 10

Klub důchodců 
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 30 000 Kč, 

v loňském roce čerpali dotaci ve výši 30 000 Kč.
- Starosta dále informoval, že částka dotace zůstává v rozpočtu obce a proplácí se oproti 

daňovým dokladům a fakturám.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro Klub důchodců.
- Zastupitelé souhlasí: 10

MS Hošťata 
- Starosta  seznámil  zastupitele  s žádostí  MS  Hošťata  o  dotaci  ve  výši  30 000  Kč. 

V loňském roce sdružení čerpalo dotaci ve výši 31 000 Kč. 
- Ing. Petr  Žúrek  sdělil,  že  v minulém roce byla dotace využita na koupi bažantích 

kuřat,  které  se  odchovaly,  a  posléze  vypustily  do  volné  přírody.  V loňském  roce 
vysadili  remízky,  stromy  a  keře,  aby  vytvořili  vhodné  podmínky  pro  drobnou  i 
spárkatou  zvěř.  Také  se  zainvestovalo  do  opravy  myslivecké  chaty.  Letos  zima 
ukázala, že umí zaúřadovat a zvěř se musela přikrmovat.

- Starosta se dotázal, zda počítají s většími opravami myslivecké chaty
- Ing.  Petr  Žůrek sdělil,  že  větší  oprava střechy proběhla  v loňském roce a  letos  se 

počítá s menšími opravami a údržbou kolem chaty.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro MS Hošťata.
- Zastupitelé souhlasí: 10 

Střelecký klub polní kuše 



- Starosta obce prezentoval zastupitelům žádost o dotaci Střeleckého klubu polní kuše 
ve výši 30 000 Kč. V loňském roce čerpali dotaci ve výši 40 000 Kč

- Dále  starosta  sdělil,  že  nepředpokládá,  že  všechny  naplánované  akce  budou 
realizovány.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 30 000 Kč pro Střelecký klub 
polní kuše.

- Zastupitelé souhlasí: 10

AVZO TSČ ČR SKÁLA
- Starosta  prezentoval  zastupitelům  žádost  o  dotaci  AVZO  ve  výši  34 500  Kč.  

V loňském roce čerpali dotaci ve výši 43 500 Kč.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 34 500 Kč pro AVZO TSČ ČR 

SKÁLA.
- Zastupitelé souhlasí: 10

TJ Suché Lazce 
- Pan Lukáš Dener sdělil, že za TJ Suché Lazce o dotaci nežádá. Vzhledem k situaci se 

neodehrála celá sezóna a ušetřené peníze chtějí použít na realizaci pořízení projektu 
zázemí pro obecní fotbalové hřiště. Dále dodal, že doufá, že na jaře se dohraje sezóna 
a na podzim se sezóna rozjede.

- Dále dodal, že čerpali dotace z MŠMT a kraje a ty byly řádně vyúčtovány a i letos se 
budou žádost o stejné dotace.

- Ing. Petr Paláček se dotázal, zda bude TJ Suché Lazce pořádat dětský den.
- Starosta obce sdělil, že pokud bude situace nepříznivá, dětský den se pořádat nebude, 

pokud se situace zlepší, bude se pořádat jako loni v centru obce a pokud bude situace 
výborná, uspořádá se dětský den na obecním hřišti. O zrealizování bychom požádali o 
pomoc sportovce a řešilo by se to jednorázovou dotací na dětský den.

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

7 / 16 Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021
- Starosta obeznámil zastupitele s rozpočtem pro MČ Suché Lazce na rok 2021.
- Starosta sdělil zastupitelům, že rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2021 je ve výši 

6 504 000 Kč. Z rozpočtu z minulého roku bylo ušetřeno 2 782 223 Kč a zisk 485 270 
Kč z provozu České  pošty  Partner,  nájem ordinace,  výběr  poplatků  za  psy,  nájem 
kulturního zařízení a prodej kelímků, kopírování a drobný prodej. 

- Osoby pověřené měnit rozpis rozpočtu v roce 2021 byli určeni starosta MČ Mgr. Petr 
Orieščík a místostarosta Ing. Václav Skuplík.

- Starosta vyzval zastupitele ke schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021.

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

8 / 16 Schválení dodavatele na projektovou dokumentaci pro opravu ZŠ a MŠ Suché 
Lazce

- Starosta informoval zastupitele, že byly k jeho rukám zaslány 3 cenové nabídky na 
projektovou dokumentaci pro opravu ZŠ a MŠ Suché Lazce; nejnižší nabídka byla od 
Ing. arch. P. M., která byla následně vybrána. 

- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že spolupráce se projektantem je na velmi dobré 
úrovni



- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení dodavatele Ing. arch. Petra Mlýnka 
na projektovou dokumentaci pro opravu ZŠ a MŠ Suché Lazce

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

9 / 16 Vyhlášení  výběrového  řízení  na  pořízení  projektové  dokumentace  pro  zázemí 
obecního fotbalového hřiště 

- Starosta zaslal zastupitelům návrh studie na zázemí fotbalového hřiště e-mailem. A 
vyzval  zastupitele,  aby  se  k této  studii  vyjádřili.  Zároveň  vyzval  zastupitele,  aby 
sdělili, jaké si přejí mít v zázemí obecního fotbalového hřiště parametry.

- Pan Josef Doboš sdělil,  že se zrušily dveře do kabiny v zadní části. V části, kde je 
hospoda  uvažují  o  podsklepení.  Dále  by  se  pořídily  velkoobjemové  nádrže  na 
dešťovou vodu, které by se umístily v zadní části, aby se ušetřila voda na zalévání 
hřiště.

- Ing. Václav Skuplík se dotázal, zda bude přístup do skladu také z cesty pro snazší 
zásobování  umístěného restauračního zařízení  a  zda je  kapacita  sociálního zařízení 
dostačující.

- Starosta  sdělil,  že  Ing.  arch.  P.  M. musel  pracovat  s dispozicí  budovy,  aby se  zde 
veškeré požadavky fotbalistů vešly, např. kabina pro hosty, pro rozhodčího atd.

- Ing. Petr Žůrek se dotázal, zda bude fungovat také výdejní okénko, když se budou 
pořádat venkovní akce jako např. dětský den.

- Josef  Doboš sdělil,  že výdejní okénko je  možné umístit  v šatnách hostů a bude se 
využívat pro venkovní akce konané na obecním hřišti.

- Starosta sdělil, že původní stěna mezi domem pana Konečného by měla zůstat.
- Pan Lukáš Dener sdělil, že bourací práce na budově se udělají formou brigády. Dále 

sdělil, že hospodu by si chtěli fotbalisté v následujících letech vést sami.
- Starosta sdělil, že do projektu se musí zavést výdejní okénko, podsklepení restaurační 

části, více sociálních zařízení. 
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  vyhlášení  výběrového  řízení  na  pořízení 

projektové dokumentace pro zázemí obecního fotbalového hřiště.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10 proti 0, zdržel se 0

10 / 16 Různé
- Mgr.  Martina  Škrobánková  poděkovala  zaměstnancům  údržby  obecního  úřadu  za 

upravení plochy školního hřiště. Došlo k tomu, že při čerpání žumpy u ZŠ a MŠ Suché 
Lazce došlo k poškození trávníku.

- Mgr. Martina Škrobánková dále sdělila, že situaci poškození travnaté plochy okamžitě 
řešila, volala panu starostovi obce a panu M. Ž., aby zajistila opravu plochy školního 
hřiště.  Dále  sdělila,  že  je  natolik  kompetentní,  aby  daný  problém  zvládla,  a 
nepotřebuje, aby místní občan celou situaci fotil a předával dále.

- Ing. Petr Paláček se dotázal na kanalizaci, když hlavní cestu opraví kraj, kdo bude 
spravovat menší ulice.

- Starosta sdělil, že opravu ulic má v kompetenci firma, která bude kanalizaci realizovat 
a musí dát cesty do původního stavu.

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

Závěr

Ing. Petr Paláček                                                                         Josef Doboš



 

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

konaného dne 18. 03. 2021 v 18:30 hodin
prostřednictvím, on-line přenosu

1/16 ZMČ 21 Zahájení zasedání zastupitelstva 

2/16 ZMČ 21 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

3/16 ZMČ 21 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 18. 03. 2021
a ověřovatelé
a) Ing. Petra Paláčka
b) pana Josefa Doboše
Výsledek hlasování: 
Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/16 ZMČ 21 Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2020
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 26. 11. 2020
Výsledek hlasování: 
Pro: 10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

5/16 ZMČ 21 Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o splaškové kanalizaci
- Informace o opravě ulice Přerovecká
- Informace o rekonstrukci půdy obecního úřadu
- Informace o automobilu pro SDH
- Informaci o Zásilkovně



- Informaci o úmrtí čestného občana JUDr. Drahomíra Illíka 
- Informaci o zaplacení faktury za spoluúčast na opravě cesty Na 
Pískovně 

Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/16 ZMČ 21 Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Dotace pro obecní složky na rok 2021 v této výši:

     
Klub důchodců 30 000 Kč.
Myslivecký spolek Hoštata 30 000 Kč.
AVZO TSC CR Skála, z.s. 34 500 Kč
Klub polní kuše 30 000 Kč.
SDH 70 000 Kč.

. Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2 
Usnesení: PŘIJATO

                                    
7/16 ZMČ 21 Zastupitelstvo městské části

schvaluje
- Rozpis rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2021 
- Starostu MČ Mgr. Petra Orieščíka a místostarostu Ing. Václava
Skuplíka, jako osoby pověřené měnit rozpis rozpočtu v roce 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

8/16 ZMČ 21 Schválení dodavatele na projektovou dokumentaci pro opravu ZŠ
a MŠ  Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace 
doprojektování oprav ZŠ a MŠ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 
Usnesení: PŘIJATO

9/16 ZMČ 21 Vyhlášení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace
pro zázemí obecního fotbalového hřiště
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Vyhlášení výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace pro 
zázemí obecního fotbalového hřiště.
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO



10/16 ZMČ 221 Různé
Zastupitelstvo městské části
1. bere na vědomí
Poděkování Mgr. Martiny Škrobánkové obecním zaměstnancům
Informaci o opravě cest po dokončení splaškové kanalizace
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


