
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
Program 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 

konaného dne 10. 05. 2022 v 18:15 hod.

1 / 20 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 20 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 20 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 20 Kontrola usnesení ze dne 08.102.2022
5 / 20 Zpráva starosty o chodu obce 
6 / 20 Publikace „Historie kaplí v Suchých Lazcích“
7 / 20 Dotace AVZO TSČ ČR
8 / 20 Různé

Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 7

1 / 20 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  19.  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  nejsou  přítomni  -  pí  Darina  Vašková 
(řádně omluvena), Lukáš Dener (řádně omluven), Josef Doboš (řádně omluven) a Ing. 
Petr Žůrek (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 / 20 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce. 
- Zastupitelé souhlasí: 6, zdržel se: 1, nesouhlasí: 0

3 /20 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 
MČ Suché Lazce

- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Mgr. Martina Škrobánková a pí Vladimíra Lencová 
- Zastupitelé souhlasí: 6, zdržel se: 1, nesouhlasí: 0



4 / 20 Kontrola usnesení ze dne 08. 2. 2022
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 08. 02. 2022. Usnesení 

je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 7, proti 0, zdržel se 0

5 / 20 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta  obce  informoval,  že  stavební  práce  na  splaškové  kanalizaci  probíhají  dle 

harmonogramu. Sdělil, že vesnice je rozkopaná a v horším stavu. Musí se to vydržet 
do kolaudace a připojení na centrální ČOV. Dále sdělil, že probíhají výkopové práce 
na  ulici  Přerovecká,  která  je  v pracovní  době  od  07.00  –  15.00  zcela  uzavřena. 
Objízdná trasa vede přes ulici Na Pískovně. Stavebníci se budou posouvat cca po 100 
metrových úsecích a nyní práce probíhají od hostince „U Baly“ ke kulturnímu zařízení 
obce. Po skončení pracovní doby je ulice Přerovecká s opatrností průjezdná. Uzávěra 
ulice Přerovecká je povolena do poloviny měsíce července 2022.  Budou se snažit mít 
výkopové práce hotové co nejdříve cca do konce června. Dále apeloval na občany, aby 
pokud  je  to  možné  co  nejvíce  využívali  objízdné  trasy,  aby  nedocházelo  ke 
zpomalování prací na vozovce.

- Starosta  sdělil,  že  jsou to  poslední  výkopové práce,  uličky jsou již  hotové  a  poté 
začnou kopat přípojky, které si hradí sami majitelé nemovitostí. Po skočení výkopů 
začnou úklidové práce.

- Ing. Petr Paláček sdělil, že značka zákazu vjezdu byla umístěna i mimo pracovním 
dobu, tedy, že musel zaparkovat u obchodu.

- Ing. Václav Skuplík sdělil, že s firmou Pohl je obec dohodnuta, že značky po skončení 
pracovní doby budou otáčet. Sdělil, že opět bude apelovat, aby se toto dodržovalo.

- Mgr. Martina  Škrobánková sdělila, že na hřišti u ZŠ a MŠ Suché Lazce, po vykopání 
domovní přípojky, zůstala kupa jílu a potřebovali by jej odvézt.

- Starosta  sdělil,  že  část  se  použije  na  zasypání  děr  po  odstranění  stromů a  zbytek 
odvezou obecní pracovníci.

- Dále  starosta  sdělil,  že  obec  koupí  zametač  k obecnímu traktoru  pro  lepší  údržbu 
chodníků a bočních ulic.

- Starosta  informoval,  že  výkopové  práce  na  bočních  uličkách  skončily  a  bude 
následovat oprava asfaltových povrchů. Byly osloveny tři firmy a proběhlo výběrové 
řízení.  V letních  měsících  budou  opraveny  všechny  boční  ulice.  Kompletně 
přeasfaltování  ulic  Jičínská,  Sedlická,  Střední,  Májová,  Na  Pískovně,  Návrší,  U 
Vodojemu  a  Ke  Strážnici.  Z  rozpočtu  města  bude  na  tuto  investici  uvolněno  3,5 
milionu korun a MČ Suché Lazce se bude podílet 1 milionem korun z rozpočtu. 

- Dále starosta sdělil, že ulice Přerovecká se bude opravovat v příštím roce. V prvé řadě 
se musí udělat kompletně nové obruby. Hlavní ulice bude opravena od firmy RKL až 
po Přerovec. Je dohodnuto s SSMSK, že zaplatí půlku opravy cesty a druhou půlku 
firma provádějící splaškovou kanalizaci. 

-  Starosta sdělil, že v ulici Ve Dvoře dojde k předláždění kostek, které jsou uskladněny 
v areálu bývalého zemědělského družstva. Dojde k tomu v příštím roce a předláždění 
provedou Technické služby Opava.

- Starosta informoval, že běží výběrové řízení na nový rozhlas pro MČ Suché Lazce. 
Bude  se  jednat  o  nový  rozhlas  po  celé  obci,  a  proto  se  momentálně  nefungující 
tlampače nebudou opravovat a počká se, až bude zprovozněn nový rozhlas.

- Starosta informoval, že další akce, která se rozjíždí je oprava ZŠ a MŠ Suché Lazce, 
Rozpočet na stavbu je stanoven, stavební povolení se sepisuje na stavebním odboru 
MMO. Předem je domluveno, že školka bude v Kulturním zařízení obce, 1. a 2. třída 



v hasičské  zbrojnici  a  3.  -  5.  třída  bude  v sále  Hostince  U  Baly.  Prostory  pro 
uskladnění věcí školy se našly u pana Steyera v bývalém zemědělském družstvu.

- Dále  starosta  informoval,  že  se  chystá  oprava  budovy  fotbalistů,  nebude  se  dělat 
celková rekonstrukce, pouze se opraví vnitřní prostory, Cena oprav bude cca 4 miliony 
korun.

- Mgr. Škrobánková upozornila, že na ulici Sedlické se propadlo několik dlaždic, zřejmě 
by stačilo je podsypat, aby nedošlo následně k nějakému úrazu.

- Starosta přislíbil nápravu.
- P.  Radim Palzer  se dotázal  na projektanta,  který má na starost  projekt  kanalizační 

přípojky v obci. 
- Starosta  sdělil,  že  panu  projektantovi  jsou  průběžně  zasílány  seznamy  žadatelů  o 

kanalizační přípojku, občanů je přihlášeno dost a neustále se noví nahlašují a je nutné 
tedy chvíli vyčkat, než bude vaše žádost uspokojena. Chodí po blocích, maximálně 3 
domy denně. Požádáme ho o stručnou mapku, kde může vyznačit, kde už byl.

- P.  Pavel  Pospěch se  dotázal  na  dešťovou kanalizaci  na  ulici  Na Pískovně.  Zda je 
možné před tím než se bude dávat nový asfalt, aby se zkontrolovala, popř. se opravily 
nedostatky na dešťové kanalizaci.

- Starosta slíbil, že monitoring dešťové kanalizace se objedná.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že voda při deštích jim teče přes pozemek až do 

kanalizační  vpusti  u  zemědělského  družstva,  předpokládá,  že  je  to  z důvodů 
propadající se cesty po výkopech kanalizačních přípojek.

- Starosta  sdělil,  že  firma má  povinnost  kanalizační  přípojky dosypávat,  bohužel  se 
časem vždy propadávají. 

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

       6 / 20 Publikace „Historie kaplí v Suchých Lazcích“
- P. David Závěšický zaslal informace o publikaci „Historie kaplí v Suchých Lazcích“ 

mailem. Jedná se o knihu, která zahrnuje veškeré církevní památky, které dokumentují 
původ, výstavbu a renovaci církevních objektů v naší obci. Kniha částečně mapuje 
původ, odkrývá historii a upřesňuje okolnosti vzniku sucholazeckých kostelů. Dozvíte 
se  detailní  informace  o  průběhu  výstavby  a  následných  proměnách  jednotlivých 
objektů. V prvních kapitolách se budeme nejprve věnovat nejstarším kaplím a jejich 
popisu.  Přiblížíme si  vzhled  a  historii  staré  kaple sv.  Floriana.  Následně  poznáme 
okolnosti  vzniku  a  následné  výstavby  kaple  Andělů  Strážných.  Podstatnou  část 
publikace  bezpochyby  tvoří  úžasný  příběh  lidského  odhodlání,  kdy  se  podařilo 
skupině nadšenců navrátit krásný nový vzhled dominantě naší obce. Generální oprava 
kaple  Andělů  Strážných  v  roce  2001  byla  hlavním  podnětem  vzniku  této  knihy. 
Připomeneme si zajímavé osobnosti, tradice a patrony kaplí. V závěru bych Vás rád 
seznámil s historií hřbitova, kapličky sv. Jana Nepomuckého a zvoničky na Přerovci. 
Něco málo se dozvíte i o svatých obrázcích a křížích v sucholazeckém katastru. 

- Dále  sdělil,  že  oslovil  několik  tiskáren  a  nejlepší  nabídku  dala  tiskárna  Grafico 
v Opavě. Ceny jdou neustále nahoru a levnější vydání knihy už neseženeme.

- Starosta sdělil, že nejvýhodnější bude náklad publikace 800 ks a prodejní cena 250 Kč 
za kus.

- P. David Závěšický sdělil, že bude nabízet knihu také na infocentrech, aby se náklad 
prodal a peníze byly co nejdříve zpět v rozpočtu MČ Suché Lazce.

- Pí Vladimíra Lencová se dotázala na jakou cílovou skupinu je kniha zaměřena.
- P.  David  Závěšický  sdělil,  že  kniha  zachycuje  historický  vývoj  Suchých  Lazců, 

místního hřbitova, kaplí a církevních památek.



- Mgr. Martina Škrobánková se dotázala, zda kniha je pouze o Suchých Lazcích.
- P. David Závěšický sdělil, že nikoliv, že jsou v knize i zajímavé osobnosti z okolí, aby 

oslovil větší okruh čtenářů.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení výtisku 800 Ks publikace „Historie 

kaplí v Suchých Lazcích“

- Zastupitelé souhlasí: Pro 6, proti 0, zdržel se 1

7 / 20 Dotace AVZO TSČ ČR 
- Starosta zaslal zastupitelům žádost o dotaci pro AVZO TSČ ČR Skála na zhotovení 

přístřešku na střelnici na Strážnici v Suchých Lazcích.
- P. Oldřich Kubesa sdělil, že dotace bude použita na zakoupení polykarbonátu, řeziva, 

nátěr, olej, spojovací materiál, železo, skryté bednění a beton. Ostatní práce (výkopy, 
betonování, nátěry, montáž) budou realizovány svépomocí členů spolku. Dále sdělil, 
že ceny materiálu jdou neustále nahoru a bylo by vhodné materiál pořídit co možná 
nejdříve.

- Ing. Petr Paláček se dotázal na pozemky na střelnici  na Strážnici,  které patří  panu 
Zíkovi, zda došlo k nějakému posunu a dojde ke směně pozemků.

- Starosta  sdělil,  že  s panem  Zikou  se  nemůže  telefonicky  spojit,  aby  si  domluvili 
schůzku a k jednání o směně pozemků zatím nedošlo.

- Ing. Václav Skuplík se dotázal na pronájem areálu na Strážnici, zda by bylo možné, 
aby si obec vytipovala dva termíny v roce a mohla zde uskutečnit obecní akci.

- P. Oldřich Kubesa sdělil, že volné termíny jsou uvedeny na webových stránkách obce. 
Přednostně si termíny mohou vybrat členové spolku a akce spolku tj. do měsíce října, 
poté volné termíny může využít kdokoliv. Pokud bude obec dopředu vědět, že chce 
pořádat akci, může si termín zarezervovat.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení dotace pro AVZO TSČ ČR SKÁLA 
ve výši 230 000 Kč.

- Zastupitelé souhlasí: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

8 / 20 Různé

- Ing. Petr Paláček se dotázal na cestu ke „Kuřinu“, zda došlo k nějakým úpravám.
- Starosta sdělil, že došlo k nacenění opravy cesty. 20 metrů bylo naceněno na cca 80 

tisíc korun. Požádali jsme pana Davida Sonka o úpravu cesty, který část cesty srovnal.  
20-50 centimetrový val srovnal, aby voda odtékala do pole a nezůstávala stát na cestě. 
Problém je  také v tom,  že cesta není  celá  obecní,  původně vedla jinudy a je  tedy 
v rukou soukromých vlastníku a mělo by dojít k výměně pozemku. 

- Ing. Petr Paláček se dotázal na pomníček na Strážnici.
- P. David Závěšický sdělil, že je v opravě. Při montáži se musí dát tři čepy a zezadu 

trubka, aby byl pomníček stabilnější. 
- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, zda je možné použít sklep v Kulturním zařízení 

obce k využití na skladovací prostory školy.
- Starosta  sdělil,  že  je  již  domluven  s panem  Steyerem  k uskladnění  věcí  v hale 

v bývalém areálu  zemědělského  družstva.  Ve  sklepě  kulturního  zařízení  to  možné 
bohužel není.



- Pí Marcela Friedlová sdělila za Klub důchodců, zda si mohou vzít do své péče údržbu 
záhonků v obci.

- Starosta sdělil, že tuto iniciativu kvituje a vítá.
- Pí Marcela Friedlová požádala, zda by mohli občané poté, co ostříhají své stromky a 

dopadne to na obecní pozemek, tento nepořádek také uklidit.
- Starosta sdělil, že na to dohlédne. 

Zastupitelé berou na vědomí

Závěr

Mgr. Martina Škrobánková                                                    Vladimíra Lencová

                                     

                                                         

                                             +



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

konaného dne 10. 05. 2022 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1/20 ZMČ 22 Zahájení zasedání zastupitelstva 

2/20 ZMČ 22 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: 1
Usnesení: PŘIJATO

3/20 ZMČ 22 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 10. 05. 2022
a ověřovatelé
a) Mgr. Martinu Škrobánkovou
b) pí Vladimíru Lencovou
Výsledek hlasování: 
Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: PŘIJATO

4/20 ZMČ 22 Kontrola usnesení ze dne 08. 02. 2022
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MC Suché Lazce ze dne 08. 02 2022
Výsledek hlasování: 
Pro: 7 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

5/20 ZMČ 22 Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o realizaci splaškové kanalizace
- Informace o výkopových pracích
- Informace o zákazu vjezdu

                                   - Informace o opravách asfaltových povrchů
- Informace o opravě ulice Přerovecká

                                   - Informace o opravě ulice Ve Dvoře
- Informace o rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce

                                   - Informace o opravě budovy TJ Suché Lazce
                                   - Upozornění o propadlých dlaždicích ulice Sedlická



                                   - Informace o projektantovi k domovním přípojkám
                                    - Informace o monitoringu dešťové kanalizace
        

Výsledek hlasování: 
Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/20 ZMČ 22 Publikace „Historie kaplí v Suchých Lazcích“
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Výtisk 800 Ks publikace „Historie v Suchých Lazcích“
Výsledek hlasování: 
Pro:6 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se1 
Usnesení: PŘIJATO

                                    

7/20 ZMČ 22 Schválení dotace AVZO TSČ ČR
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Dotac1 pro

.
AVZO TSC CR Skála, z.s.  230 000 Kč

. Výsledek hlasování: 
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

8/20 ZMČ 22 Různé
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí

                                    - Informace k cestě ke „Kuřinu“
                                    - Informace o opravě pomníku na Strážnici
                                   -  Informace o převzetí Klubu důchodců péči o veřejnou zeleň

Výsledek hlasování: 
Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

Závěr

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


