
Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 22. 11. 2018 v 18:15 hod.

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

MČ Suché  Lazce
4 / 2 Kontrola usnesení zastupitelstva a MČ Suché Lazce ze dne 30. 10. 2018
5 / 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o opravě kulturního zařízení v Suchých Lazcích
6 / 2 Různé
7 / 2 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 8

1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Starosta obce zahájil  zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil  program 

zasedání.  Taktéž  konstatoval,  že  na  dnešním  zasedání  není  přítomen  p.  Ing.  Petr 
Paláček (řádně omluven), p. Pavel Nelešovský (řádně omluven) a p. Ing. Petr Žůrek 
(řádně omluven). Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

- Zastupitelé souhlasí: 8.

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

MČ Suché Lazce
- Zastupitelé souhlasí: 8

3 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí. Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni p. Josef Doboš a p. Lukáš Dener.
- Zastupitelé souhlasí: 8.

4 / 2 Kontrola usnesení ze dne 30. 10. 2018.
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 30. 10. 2018. Usnesení 

je průběžně plněno.
- Dále starosta  obce informoval,  že proběhl  kontrolní  den na vodní  nádrži  Sedlinka. 

Odbahnění je dokončeno a musí se dodělat požerák. Předpokládaný termín napouštění 
je konec roku 2019. 

- Starosta obce sdělil, že stavba chodníku na Přerovci pokračuje; z důvodu nepříznivého 
počasí může dojít k menšímu zpoždění dokončení chodníku.

- Dále starosta obce informoval o dokončení workoutového a dětského hřiště. Na jaře se 
zkulturní dopadové plochy, vysadí se nový trávník a dobuduje se oplocení (oplocení 
bude hotovo ještě tento rok).

- Zastupitelé berou na vědomí.



5 / 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o opravě kulturního zařízení
- Starosta  obce  informace  k opravě  kulturního  zařízení  v obci  zaslal  dopředu  

k  prostudování  všem  zastupitelům;  jednalo  se  o  email,  který  obsahoval  soupis 
víceprací.  Jsou to práce,  které  nebyly uvedeny v zadávací  dokumentaci  a dále pak 
seznam doplňků či dodělávek, které starostou obce byly uznány jako práce a musí být 
vykonány  v návaznosti  na  práce,  které  byly  vykonány  v souladu  se  zadávací 
dokumentací.  

- Starosta obce, vyzval zastupitele, aby vznesli dotazy.
- Ing. Václav Skuplík sdělil, že se s vícenáklady počítalo.
- Starosta obce informoval, že nejnáročnější byla podlaha kulturního zařízení, která byla 

velice nerovná,  a  spotřebovalo se na ni  velké množství  nivelace.  Výškové rozdíly 
např. v hlavním sále byly skoro 11 cm z jednoho do druhého protějšího rohu. Podlaha 
byla srovnána ve všech prostorech do stejné výšky. Další větší položka, s kterou se 
nepočítalo, byla klimatizace, která se musela opravit.

- Mgr.  Martina  Škrobánková  pochválila  celkový  výsledek  rekonstrukce  kulturního 
zařízení v Suchých Lazcích.

- Pan David Závěšícký se dotázal na původní vybavení kulturního zařízení.
- Starosta obce informoval, že zůstalo v kulturním zařízení. 
- Pí. Darina Vašková se dotázala na ubrusy, zda budou původní nebo nové.
- Starosta  obce  sdělil,  že  zatím se  používají  původní,  ale  uvažuje  se  nad  nákupem 

nových. Taktéž sdělil, že se dokoupí podsedáky na židle a uvažuje se také o koupi 
kávovaru do kulturního zařízení.

- Starosta  obce  dále  informoval,  že  nájem  za  Kulturní  zařízení  zůstává  stejný  tj. 
soukromá akce 500 Kč + služby,  smuteční  hostina  250 Kč + služby,  ekonomická 
činnost 1500 Kč + služby, složky a spolky působící na území Suchých Lazců mají 
pronájem zdarma, platí pouze služby. Kauce zůstává stejná, a to 2 000 Kč.

- Starosta  obce  vyzval  k hlasování  o  schválení  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  opravě 
kulturního zařízení

- Zastupitelé souhlasí: 8

6 / 2 Různé
- Lukáš Dener se dotázal starosty, zda MČ navštěvuje Městská police Opava, hlavně 

v zimním období, kdy bude nutno odklízet chodníky.
- Starosta odpověděl, že ano, Městská policie Opava kontroluje parkování aut v obci.
- Mgr. Martina Škrobánková se dotázala  na vánoční  trhy, které jsou naplánované na 

2.12.  Zajímalo  ji,  proč  nebyla  akce  projednána  s klubem  rodičů  a  školou,  kteří 
obdobnou  akci  pořádají  13.12.  Připadá  jí  nešťastné  pořádat  dvě  podobné  akce 
v krátkém rozmezí za sebou.

- Starosta obce sdělil, že paní V., která akci pořádá pod hlavičkou obce, byla s žádostí o 
pořádání akce přímo za ním a on s tímto souhlasil; kvitoval, že se v obci pořádá více 
akcí s touto tématikou. Souhlasil s tím, že příští rok se obě akce mohou zkoordinovat.

- Starosta  navrhl  datum,  odkdy  mají  být  účetně  zastupitelé,  členové  výborů  
a předsedové výboru, vedeni. Jelikož 1. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 30. 10. 
2018, od tohoto data mají nárok na odměnu. Pro zjednodušení navrhl, aby účetně byli 
vedeni od 1. 11. 2018, tak jako role starosty. Tzn., že odměna všem zastupitelům  
a zastupitelkám, tak jako členům a členkám výborů a v neposlední řadě předsedům 
výborů bude vyplácena od data 1. 11. 2018.



- Starosta  vyzval  zastupitelé  k hlasování  o  datu  1.  11.  2018,  kdy  budou  zastupitelé 
účetně vedeni.

- Zastupitelé souhlasí. 8 

- Starosta navrhl schválení stravenek pro zaměstnance D. M. ve výši 70 Kč. Přičemž 
městská část Suché Lazce bude přispívat na stravenky v nejvyšší možné zákonné výši 
a to počínaje lednem roku 2019.

- Zastupitelé souhlasí: 8

7 / 2 Závěr

Josef Doboš                                                                                    Lukáš Dener



U S N E S E N Í

z 2. zasedání

ZASTUPITELSVA MČ OPAVA - SUCHÉ LAZCE

dne 22. 11. 2018

1 / 2 ZMČ 18 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

2 / 2 ZMČ 18 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
schvaluje 
program 2. zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.

3 / 2 ZMČ 18 Volba Ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ze zasedání zastupitelstva
MČ Suché Lazce 
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
volí ověřovatele zápisu 
p. Josefa Doboše a Lukáše Denera 
Zapisovatelkou zápisu pí. Zuzanu Kubicovou

4 / 2 ZMČ 18 Kontrola usnesení ze dne 30.10.2018
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce
bere na vědomí
- usnesení je průběžně plněno
- informace o kontrolním dni na vodní nádrži Sedlinka 
- informace o workoutovém hřišti
- informace k realizaci chodníku na Přerovci

5 / 2   ZMČ 18    Dodatek č. 1 ke smlouvě o opravě kulturního zařízení
                  Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 

schvaluje
- dodatek č. 1  ke smlouvě o opravě kulturního zařízení.

6 / 2 ZMČ 18 Různé
Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- s odměnou pro zastupitele, členy výborů, předsedy výborů 
a místostarosty od data 1. 11. 2018 

Zastupitelstvo MČ Suché Lazce 
souhlasí
- se stravenkami pro zaměstnance D. M.

7 / 2 ZMČ 18 Závěr

Mgr. Petr Orieščík                                                                                   Ing. Václav Skuplík


