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Přítomni dle prezenční listiny: 6

1 / 17 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  17.  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 přítomna pí Darina Vašková (řádně 
omluvena), p. Lukáš Dener (řádně omluven), p. Josef Doboš (řádně omluven), Ing. 
Petr Paláček (řádně omluven) a 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 / 17 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce. 
- Zastupitelé souhlasí: 6, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

3 / 17 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 
MČ Suché Lazce



- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Mgr. Martina Škrobánková a p. David Vavrečka
- Zastupitelé souhlasí: 6, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 17 Kontrola usnesení ze dne 18. 3. 2021
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 18. 3. 2021. Usnesení je 

průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

5 / 17 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta obce informoval, že již začala nejdůležitější investice v tomto roce – realizace 

splaškové kanalizace Komárov – Suché Lazce. Staveniště bylo předáno 22. 4. 2021, 
dva měsíce už jsou za námi a před námi ještě dalších 16 měsíců. Sdělil, že pokládka 
kanálu  je  dobrá,  s uzávěrkami  cest  se  počítalo.  Sdělil,  že  jsou  menší  problémy 
s protlaky k přípojkám k domům, protlaky nelze u všech realizovat,  bude se muset 
více kopat. Je zde hodně jílovitá půda. 

- Starosta vyzval přítomné občany k dotazům.
- P. J. H. se dotázal na odkanalizováni ulice Na Štěpnici. V Sucholazeckém zpravodaji 

se dočetl, že odkanalizovaná nebude, a jak se v tomto případě bude postupovat, jestli 
bude provedena adekvátní náhrada. Zda se bude řešit čističkami a jestli budou také 
platit stočné, i když splašková kanalizace u nich nebude. A jak to bude s pokutami, 
které jsou od 20-100 tisíc korun za nedostatečné čištění odpadních vod.

- Starosta odpověděl, že ulice Na Štěpnici byla z projektu vyřazena kvůli ekonomické 
náročnosti. Jedna přípojka vyšla v průměru na 1 milion korun. Starosta sdělil, že by 
byl rád, aby se situace vyřešila co nejdříve. Firma má 18 měsíců na realizaci splaškové 
kanalizace a poté mají občané rok na připojení do splaškové kanalizace. Tudíž máme 2  
a půl roku na vyjednávání se SMO, aby se problém nepřipojených domů do splaškové 
kanalizace vyřešil. S domovními čističkami je zde problém. Uvažuje se nad možností 
žumpy vyvážet.

- P. M. K. se dotázal, kolik míst v Suchých Lazcích nebude odkanalizováno.
- Starosta  sdělil,  že  se  jedná  o  Strážnici,  ulice  V Ulici,  Na Štěpnici  a  Přerovec  (tři 

domy).
- P. P. K. se dotázal, jak bude vyřešena odkanalizování tří domů na ulici Na Pískovně 

s č. o. 18, 20A a 20B.
- Starosta sdělil, že nejvýhodnější formou by bylo vést přípojky do ulice U Kašny.
- Dále se p. K. dotázal na odvodnění jeho pozemku, zda by nešlo při kopání splaškové 

kanalizace vyřešit také dešťovou vodu.
- Starosta sdělil, že by se to také musela svést do ulice U Kašny, kde je kanálová výpust 

a tam se může svést.
- P.  M.  K.  se  dotázal,  zda  by  se  při  kopání  splaškové  kanalizace  mohla  pohlídat  i 

stávající dešťová kanalizace. Má dojem, že u něj byla dešťová kanalizace překopána.
- Starosta  sdělil,  že kontrola stávající  dešťové kanalizace je  nutná.  Je domluven s P. 

Rostislavem  Onderkou  ze SMO  -  odboru  přípravy  a  realizace  investic,  že  se 
s monitoringem během příštího týdne popř. začne, pokud nebude domluveno jinak. 
Dešťová  kanalizace  v cestě  je  zakreslena,  ale  ne  vždy  přesně  a  mohlo  by  dojít 
k překopnutí některé přípojky.

- P. M. K. se dotázal, zda je stanoven stavební dozor z městské části Suché Lazce.
- Starosta  sdělil,  že  stavební  dozor  je  určen  ze  SMO a  jedná  se  o  pana  Rostislava 

Onderku z odboru přípravy a  realizace investic.  Pan Onderka  je  hlavní  dozor  celé 
stavby a provádí kontrolu každou středu. Dále sdělil, že pokud se stane nějaká havárie, 



o které občané budou vědět, musí se to okamžitě nahlásit a nafotit. Oznámit starostovi 
popř. místostarostovi, aby se situace mohla ihned zaevidovat.

- P. L. Š. se dotázal na cestu, která vede přes pole ke „Kuřínu“. Sdělil, že na posledním 
jednání ZMČ Suché Lazce požádal, aby cesta byla provizorně opravena pro cyklisty a 
chodce.  Sdělil,  že  po  cestě  se  nedá  projít.  Sdělil,  že  se  jedná jen o  dvacet  metrů 
vozovky, který by měl být vyspraven. Sdělil, že mluví i za další občany, kteří také 
chtějí vědět, kdo za to může a kdy bude cesta opravena. Sdělil, že finanční náklady na 
opravu cesty ho nezajímají, peníze mají být pro lidi a ne na „blbosti“.

- Ing. Václav Skuplík odpověděl, že cesta byla po letošních povodních zničena od kříže 
a nejedná se o pouhých dvacet metrů vozovky.

- Starosta  obce  uklidnil  napjatou  situaci  v sále  s tím,  že  by  bylo  nejlépe,  kdyby  p. 
Štalmach svůj požadavek napsal písemně, a starosta mu také písemně odpoví. Dále 
dodal, že cesta se opravila, ale přišly velké deště, které jakékoliv řešení zlikvidovaly. 
Dodal, že se jedná o polní cestu, kterou využívá těžká technika, která na cestě také 
zanechává stopy. Podotkl, že cesta ani nevede na obecních pozemcích. Cesta, která 
patří obci, vedla ze Strážnice směrem na Komárov a je rozorána. Starosta sdělil, že se 
pokusí udělat maximum proto, aby byla cesta průjezdná.

- Dále p. Š. sdělil, že po přívalových deštích v květnu, požádal pana D. S., aby bláto 
z cesty odstranil, což udělal a žádá, aby byla práce zpětně panu Sonkovi proplacena. 
Dále sdělil, že by bylo dobré, kdyby zastupitelstvo zvolilo jednoho člena, aby se staral 
o polní cesty, aby všechny problémy hned řešil. Dále sdělil, že telefonicky hovořil se 
zastupitelem a ten byl překvapen, že s ním jako občan chci řešit stav cesty a dodal, že 
zastupitel se k němu zachoval neadekvátně.

- Ing. Václav Skuplík p. Š. sdělil, že v daný moment se s cestou nedalo nic dělat, řešili 
se akutní problémy v obci po květnových povodních a dále pan Š. reagoval na to, že si 
ve  zpravodaji  místostarosta  posteskl  nad  tím,  že se  na  starostu  obce dávají  trestní 
oznámení  a  v obci  se  tráví  psi.  Dále  sdělil,  že  cesta  na  „Kuřin“ je  boj  s větrnými 
mlýny, po každém větším dešti je cesta poničená.

- Pan J. H. sdělil připomínku k Sucholazeckému zpravodaji, zda by bylo možné, aby se 
informace v něj  neopakovaly.  Dochází  k tomu, že informace se objevují  ve zprávě 
starosty, místostarosty a poté i v článcích spolků.

- Starosta sdělil, že informaci předá panu Davidovi Závěšickému a sjednají nápravu.
- P. T. B. se zeptal na přípojky ke splaškové kanalizaci. Při zadávání projektu sdělil, že 

potřebují tři přípojky k hostinci, který provozuje a při nahlédnutí do projektu zjistil, že 
je tam jen jedna přípojka. 

- Starosta sdělil,  že záležitost  prověří  a bude se snažit situaci vyřešit,  aby se situace 
vyřešila i z finanční stránky.

- P. T. B. se dále dotázal na dešťovou kanalizaci, kolem hostince je pískovcové podloží 
a může dojít ke zborcení kanalizace.

- Starosta zopakoval, že se udělá celkový monitoring kanalizace v nejbližších týdnech, 
aby se zmapovala dešťová kanalizace a předešlo se případným haváriím a poruchám.

- Zastupitelé berou na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

6 / 17 Dodávka nového vybavení pro DA JSDH Suché Lazce
- Starosta v e-mailu zaslal zastupitelům informace o dodávce nového vybavení pro DA 

JSDH  Suché  Lazce.  JSDH  Suché  Lazce  dostala  nové  DA a  po  zralé  úvaze  a 
komunikaci s panem starostou SDH Suché Lazce Ing. Petrem Žůrkem jsme navrhli 
další  vybavení  nového  DA,  které  se  nemohlo  započítat  do  vybavení,  které  by 
obsahovalo nové DA a to z důvodů, že bychom se nevešli do požadované ceny za DA. 
Vybavení je následující: střešní koš s pochůzí lávkou, žebřík pro výstupy na střechu, 



výztuha  zadních  dveří,  lišty  pro kotvení  sedadel  –  3x2m,  kotvící  prvky – 6 párů, 
obložení slza plechem levý bok nákladového prostoru, oplechování slza plechem od 
spodní hrany oken po stropnici, Mpower predátor červený a modrý, navíc do horních 
rohů zadních části DA, SES modul, nezávislé topení WEBASTO 2kW horkovzdušné 
s rozvodem.

- Ing. Petr Žůrek sdělil, že byly osloveny firmy na dodávku zmíněného vybavení. Do 
výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Z nabídky byla vybrána firma EMBEFOR 
s.r.o s cenou 107 300 bez DPH. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování schválení firmy EMBEFOR s.r.o s cenou na 
cenu 107 300 bez DPH na dovybavení nového DA JSDH Suché Lazce

- Zastupitelé souhlasí: Pro 6 proti 0, zdržel se 0

7 / 17 Prodej DA Avia JSDH Suché Lazce
- Starosta sdělil, že s nákupem nového DA pro JSDH musí být vyřešena i otázka, co se 

starým DA JSDH.  S kapacitních  důvodů a  z důvodů staří  auta  je  nejlepší  volbou, 
prodej  DA.  Záměr  prodeje  DA JSDH  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  a  také  v 
aktualitách  na  našem webu a  do záměru se přihlásila  jedna  osoba a  to  pan Pavel 
Meleztký z  Opavy s  cenou 30 123 Kč. Odhadní  cena na znaleckém posudku byla 
30 000 Kč.

- Starosta vyzval k hlasování o souhlas s prodejem DA JSDH Suché Lazce panu Pavlu 
Meletzkému za 30 123 Kč.

- Zastupitelé souhlasí: Pro 6 proti 0, zdržel se 0

8 / 17 Posvícení 2021
- Starosta obce sdělil, že v loňském roce se bohužel posvícení konat nemohlo, ale letos 

doufá, že bude moci proběhnout. Posvícení je naplánováno v termínu 3. 9. - 5. 9. 2021 
v centru obce.  

- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, co v případě, že se zhorší situace a bude se muset 
posvícení zrušit, a kdo se bude na posvícení podílet.

- Starosta sdělil, že se žádné poplatky dopředu neplatí a pouze se oznámí, že posvícení 
je zrušeno. Na spolupořádání oslovíme složky a místní restaurace.

- Ing.  Václav  Skuplík  se  dotázal,  kde  se  bude  posvícení  pořádat,  pokud  by  nebylo 
možné je pořádat v centru obce z důvodu kopání splaškové kanalizace.

- Starosta sdělil, že v tom případě by se rozhodovalo mezi obecním hřištěm a střelnicí 
na Strážnici.

- Starosta vyzval zastupitele o schválení 120 000 Kč na posvícení 2021.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 6 proti 0, zdržel se 0

9 / 17 Dětské hřiště při ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Starosta sdělil, že na dětském hřišti končí životnost dětských houpaček. Konzultoval 

to s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Suché Lazce Mgr. Martinou Škrobánkovou a na tuto akci 
uvolnili 50 000 Kč z rozpočtu SMO a zbytek se doplatí z rozpočtu MČ Suché Lazce. 
Dále by se mohlo uvažovat o nových herních prvcích. Např. hmyzí domeček, vodní 
prvky atd.

- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že dětmi je houpačka velmi využívaná a chtěla by 
ji na stejném místě zachovat. Dále sdělila, že by si představovala posezení pro děti. 
Když jsou děti venku, nemají kde sedět při venkovním vyučování. 

- Mgr. Martina Škrobánková požádala, zda by šlo zařídit dát do domečku na školním 
hřišti poličky, aby se hračky nemusely válet po zemi.



- Ing. Petr Žůrek se dotázal, co bude s posezením, když se bude rekonstruovat v červnu 
příštího roku škola.

- Mgr.  Martina  Škrobánková  chce,  aby  posezení  bylo  mobilní  a  dalo  se  s ním 
manipulovat.

- Dále Mgr.  Martina Škrobánková sdělila,  že  z přední  části  budovy ZŠ a MŠ Suché 
Lazce  se  odlupuje  omítka.  Místo  je  označeno  páskou,  aby  se  kolemjdoucím  nic 
nestalo. Dotázala se, zda by se mohla omítka oklepat i vzhledem k tomu, že se příští 
rok začne s rekonstrukcí školy.

- Zastupitelé berou na vědomí Pro 6, proti 0, zdržel se 0

10 / 17 Konzultant pro přípojky splaškové kanalizace
- Starosta sdělil, že dlouho s městem debatovali na téma konzultantů pro přípojky, a kdo 

by to měl být. Nakonec bylo dohodnuto s MČ Komárov, že tuto agendu přenecháme 
odborníkům a pro MČ Suché Lazce byl navržen p. Jiří Hackenberg. Tato funkce není 
úplně jednoduchá a bude to bonus od MČ pro naše občany, kdy tento konzultant bude 
nápomocen každému pro konzultace k napojení přípojky. Jeho odměna bude 500 Kč 
za konzultaci přípojky a v rámci konzultace bude zakreslení přípojky do mapy a ulehčí 
práci projektanta. 500 Kč bude hrazeno z rozpočtu ZMČ Suché Lazce jako bonus pro 
občany.  P.  Jiří  Hackenberg  nebude  dělat  projekt,  pouze  konzultace.  MČ bude  mít 
k dispozici 2 projektanty, které mohou občané využít.

- P. P. K. se dotázal, jak bude občany p. Jiří Hackenbergr kontaktovat.
- Starosta sdělil, že se bude pohybovat v místech, kde se budou momentálně přípojky 

kopat a bude zvonit na domovní zvonky občanů, kontakt na p. Jiřího Hackenbergra 
bude také na webových stránkách obce a na úřední desce.

- Starosta vyzval zastupitele ke schválení p. Jiřího Hackenbergra jako konzultanta pro 
přípojky splaškové kanalizace MČ Suché Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: Pro 6 proti 0, zdržel se 0

11 / 17 Různé
- P. L. Š. se dotázal na uličku, která sousedí vedle jeho pozemku. Chtěl by, aby měla 

název.
- Starosta vysvětlil, že se jedná o účelovou cestu a proto nese nejbližší název ulice což 

je Na Pískovně.
- P. . K. se dotázal, co je potřebné, aby ulice u jeho domu nebyla účelová.
- Starosta sdělil, že musí splňovat mnohé náležitosti, které ovšem nejsou z podstaty této 

cesty možné.
- P. M. K. se dotázal na průjezd nákladních automobilů v obci.
- Starosta sdělil, že se pokoušeli o omezení rychlosti nákladních automobilů v obci, ale 

bezúspěšně. S tímto nesouhlasili ani policisté ani správa silnic. 
- Ing. R. K. se dotázal na pozemky u hřiště, a na záměr zastupitelstva ZMČ Suché Lazce 

o rozšíření stávajícího obecního hřiště. 
- Starosta  sdělil,  že  na  odbor  územního  plánovaní  byl  zaslán  nesouhlas  majitelů 

s využitím pozemku na rozšíření obecního hřiště a proto od tohoto plánu zastupitelstvo  
odstoupilo. Každopádně panu K. slíbil, že tyto jednání obnoví a spojí se s protistranou 
o dalším jednání. 

- Ing.  R.  K.  se  dotázal,  zda  je  v jednání  cyklostezka  mezi  Suchými  Lazcemi  
a Novými Sedlicemi.

- Starosta  sdělil,  že  cyklostezku  řešil  se  starostkou  Nových  Sedlic  p.  Zuzanou 
Rohovskou. Je problém se zemědělskými stroji, které cestu používají, nedostaneme 



povolení, jen v tom případě pokud by byla konstruována nad 30 tun. I tak se stává, že 
zemědělské stroje cestu rozorávají. 

Závěr

Mgr. Martina Škrobánková                                              David Vavrečka

 



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

konaného dne 29. 06. 2021 v 18:30 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/17 ZMČ 21 Zahájení zasedání zastupitelstva 

2/17 ZMČ 21 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/17 ZMČ 21 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 29. 06. 2021
a ověřovatelé
a) Mgr. Martinu Škrobánkovou
b) pana Davida Vavrečku
Výsledek hlasování: 
Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/17 ZMČ 21 Kontrola usnesení ze dne 18. 3. 2021
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 18. 3. 2021
Výsledek hlasování: 
Pro: 6 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

5/17 ZMČ 21 Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o zahájení realizace splaškové kanalizace
- Informace o odkanalizovaní ulice Na Štěpnici
- Informace o odkanalizovaní tří domů na ulici Na Pískovně
 a odvodnění pozemku 
- Informace o monitoringu dešťové kanalizace
- Informaci o stavebním dozoru splaškové kanalizace
- Informaci o polní cestě ke „Kuřinu“
- Informaci o sucholazeckém zpravodaji
- Informaci o přípojkách ke splaškové kanalizaci



Výsledek hlasování: 
Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/17 ZMČ 21 Dodávka nového vybavení pro DA JSDH Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Dodávku nového vybavení pro DA JSDH Suché Lazce firmou
EMBEFOR s.r.o za cenu 107 300 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: 
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

7/17 ZMČ 21 Prodej DA Avia JSDH Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Prodej DA Avia JSDH Suché Lazce panu Pavlu Meletzkému za 
30 123 KČ
Výsledek hlasování: 
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

8/17 ZMČ 21 Posvícení 2021
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Částku 120 000 Kč na posvícení 2021.
Výsledek hlasování: 
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

9/17 ZMČ 21 Dětské hřiště při ZŠ a MŠ Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
Bere na vědomí 
opravu houpaček na dětském hřišti
Výsledek hlasování: 
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

10/17 ZMČ 21 Konzultant pro přípojky splaškové kanalizace
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
P. Jiřího Hackenbergra  jako konzultanta pro přípojky splaškové 
kanalizace MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

11/17 ZMČ 21 Různé
Zastupitelstvo městské části



Bere na vědomí:
Informace o účelové cestě 
Informaci o průjezdu nákladních automobilů v obci
Informaci o pozemcích u obecního hřiště
Informaci o cyklostezce mezi Suchými Lazcemi a Novými Sedlicemi
Výsledek hlasování: 
Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

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


