
Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
konaného dne 16. 1. 2020 v 18:15 hod.

1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 9 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 9 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 9 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 3. 12. 2019.
5 / 9 Zpráva starosty MČ Suché Lazce
6 / 9 Schválení finančních prostředků – dotace pro složky rok 2020
7 / 9 Záměr nového sportoviště – obecní fotbalové hřiště + zázemí
8 / 9 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce pro rok 2020
9 / 9 Různé
10 / 9 Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 11

1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce.
- Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce a představil program 

zasedání. 
- Dále starosta informoval, že zastupitelstvo bude nahráváno jako audio nahrávka. Tato 

nahrávka slouží pro účely obecního úřadu a to pro potřeby ověřovatelů, v případě, že 
dojde  k  situaci,  která  vyvolává  v  osobách  ověřovatelů  zápisu  nejistotu,  zda 
interpretace  textu  v  zápisu  je  založena  na  skutečných  událostech,  které  byly 
předmětem jednání  na  ZMČ Suché  Lazce.  Nahrávka  je  majetkem obecního úřadu 
městské části Suché Lazce.

- Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

2 / 9 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 

Lazce.  V rámci  programu  starosta  navrhl  přesunout  bod  6/9  Schválení  finančních 
prostředků – dotace pro složky rok 2020 za bod 3/9, jako bod 4/9.

Nově tedy program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce je schválen v této podobě: 

1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
2 / 9 Schválení programu zastupitelstva MČ Suché Lazce 
3 / 9 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 

MČ Suché Lazce
4 / 9 Schválení finanční prostředků – dotace pro složky rok 2020
5 / 9 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 3. 12. 2019.
6 / 9 Zpráva starosty MČ Suché Lazce
7 / 9 Záměr nového sportoviště – obecní fotbalové hřiště + zázemí
8 / 9 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce pro rok 2020
9 / 9 Různé
10 / 9 Závěr

Zastupitelé souhlasí: 11 zdržel se:0 nesouhlasí:0



3 / 9 Volba ověřovatelů a zapisovatelky.
- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová.
- Ověřovateli byli zvoleni Lukáš Dener a David Závěšický
- Zastupitelé souhlasí: 11 zdržel se: 0 nesouhlasí:0

4 / 9 Schválení finanční prostředků – dotace pro složky rok 2020

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: 11

MS Hošťata
- Starosta  seznámil  zastupitele  s žádostí  MS  Hošťata  o  dotaci  ve  výši  31 000  Kč. 

V loňském roce sdružení čerpalo dotaci ve výši 31 000 Kč. 
- Zastupitelstvu se představil předseda mysliveckého spolku pan R. K.
- Sdělil,  že  v minulém roce  byla  dotace  využita  na  koupi  bažantích  kuřat,  které  se 

odchovaly,  a  posléze  vypustily  do  volné  přírody.  Dotace  byla  využita  na  nákup 
bažantích kuřat, V loňském roce vysadili remízky, stromy a keře, aby vytvořili vhodné 
podmínky  pro  drobnou  i  spárkatou  zvěř.  Vyjednali  tvorbu  biopásu,  který  tvoří 
potravinový řetězec.

- Příjmy mysliveckého sdružení  jsou hlavně z členských příspěvků, což je  2 000 Kč 
ročně, z toho co si vydělají např. na Gulášfestu popř. na Vinobraní a z prodeje zvěřiny. 
Dále sdělil, že došlo k nepříjemnosti a na mysliveckou chatu spadl strom, proto bude 
potřeba opravit střechu.

- Starosta se dotázal, zda byla myslivecká chata pojištěna. Pan K. R. sdělil, že ne.
- Starosta složku pochválil hlavně za výbornou spolupráci a účast na obecních akcích.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 31 000 Kč pro MS Hošťata.
- Zastupitelé souhlasí: 11 

AVZO TSČ ČR SKÁLA
- Starosta  prezentoval  zastupitelům  žádost  o  dotaci  AVZO  ve  výši  43 500  Kč.  

V loňském roce čerpali dotaci ve výši 33 500 Kč.
- P. O. K. sdělil, že finance budou využity na údržbu areálu střelnice a na akce pořádané 

pro děti jako je Střelecký den, Pohár osvobození, Dětský den a nohejbal.  
- Dále  pan  K.  sdělil,  že  v loňském  roce  se  realizovala  oprava  stropu  v klubovně  a 

opravily se omítky. Letos se opraví podlaha, která je ve velmi špatném stavu.
- Starosta sdělil, že měl v plánu přihlásit areál Střelnice na Strážnici v letošním roce do 

projektu Nápady pro Opavu 2020, ale bohužel to nebude možné z důvodu, že areál 
vytváří, byť zanedbatelný zisk z pronájmu. Investici na opravu areálu se pokusí zajistit 
z rozpočtu, neboť areál Střelnice na Strážnici potřebuje nutnou opravu, technických 
místností, nový přístřešek a novou dlažbu a další nutné opravy. 

- Dále starosta sdělil, že nyní neví, jaký projekt by do Nápadu pro Opavu 2020 přihlásil 
a vybídl zastupitele a občany, aby navrhli nějaký projekt, který by se mohl uskutečnit. 
Musí to být majetek města a nesmí vykazovat zisk.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 43 500 Kč pro AVZO TSČ ČR 
SKÁLA.



- Zastupitelé souhlasí: 11 

Střelecký klub polní kuše
- Starosta obce prezentoval zastupitelům žádost o dotaci Střeleckého klubu polní kuše 

ve výši 40 000 Kč. V loňském roce čerpali dotaci ve výši 45 000 Kč.
- Pan  O.  K.  sdělil,  že  dotace  bude  využita  na  pořádání  halových  závodů,  účast  na 

závodech, na terče a sportovní soupravy. 
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 40 000 Kč pro Střelecký klub 

polní kuše.
- Zastupitelé souhlasí: 11

SDH Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 100 000 Kč, v loňském 

roce čerpali dotaci ve výši 100 000 Kč.
- Starosta  SDH  Suché  Lazce  Ing.  Petr  Žůrek  informoval,  že  žádost  o  dotaci  byla 

schválena  na  Valné  hromadě  SDH.  Práce  s dětmi  je  podstatnou  součástí  SDH. 
Prostředky se v minulém roce využily na tyto akce: společenský ples, kaprobranní, 
pálení čarodějnic,  tábor, účast na střeleckém dni,  zaplacení autobusové dopravy na 
soutěže  dětí  a  mládeže.  Plán  na  letošní  rok  je  podobný.  Dotace  se  využije  na 
autobusovou dopravu, na údržbu a opravu hasičárny - dále je vše popsáno v žádosti  
o dotaci.

- Dále  Ing.  Petr  Žůrek  sdělil,  že  příjmy  má  SDH  z členských  příspěvků,  ze  sběru 
elektrospotřebičů a železného šrotu a společenského plesu, který pořádá každý rok. 
Samozřejmě získávají i dotace z města v rámci grantového systému. 

- Pí Vladimíra Lencová se dotázala, zda letos bude probíhat akce kaprobraní.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že ano. Kapři už nebudou v kašně a najde se jiná forma, jak 

dětem ryby přiblížit např. ve velkých akváriích, kde si je budou moci děti prohlédnout.
- Starosta  obce  se  dotázal,  jak  to  vypadá  s bránou  u  nově  opraveného  vjezdu  do 

hasičárny.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že je nyní nedostačující, návrh je, že se opraví branka a vrata, 

cenová kalkulace je cca 30 tisíc. Jde o zhodnocení obecního majetku.
- Starosta  pochválil  složku  za  výbornou  práci  s dětmi  a  za  organizaci  kulturních  

a společenských akcí.
- Starosta informoval zastupitele, že částka na autobusovou dopravu 25 000 Kč, která je 

uvedena  v žádosti  o  dotaci,  jako  každý  rok  zůstává  v rozpočtu  obce,  jelikož 
autobusovou  dopravu  pro  SDH  zajišťuje  samotná  obec.  Ale  danou  výši  je  nutné 
schválit zastupitelstvem MČ Suché Lazce. 

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  100 000 Kč pro  SDH Suché 
Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 11

TJ Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o dotaci ve výši 260 000 Kč; 

v loňském roce čerpala dotaci 200 000 Kč.
- Zastupitelům  se  představil  nový  předseda  TJ  Suché  Lazce  pan  L.  U.  Předem  se 

zastupitelům omluvil  za  článek,  který  otiskl  Region Opavsko „Fotbalisté  z pralesa 
trénují  ve středomoří“,  který píše o soustředění  lazeckých fotbalistů  ve Španělsku. 
Pan U. sdělil, že nabídku o napsání článku odmítl, ale trenér mužstva ne. Dále sdělil, 
že to pro něj mělo velmi negativní dopad a zřejmě šlo o reklamu pana H., jeho ne. 



Dodal, že musí dát částečně za pravdu minulému předsedovi panu L. L., že situace 
v TJ Suché Lazce je velmi složitá.

- Dále sdělil, že dotace z minulého roku nebyla plně využita a bude se zřejmě vracet. 
- Sdělil, že co se týče budoucnosti, v katastrofálním stavu je budova TJ. Nemyslí si, že 

v 21. století je ještě někde možné vypouštět vodu na zimu, aby nezamrzala, muži se 
nemají kde sprchovat ani kde převlékat. Je záměr vytvořit zázemí i pro malé děti, aby 
mohli trénovat. Je nutné vše dokoupit. 

- Dále sdělil, že hospůdku na hřišti neotevře vzhledem k tomu, že budova je ve velmi 
špatném stavu a není zkolaudována pro činnost hospody.

- Sdělil, že dotace bude použita na kompletní vybavení žáků, pořádání turnajů, dětský 
den, autobus pro hráče a fanoušky, zdravotnické vybavení a lékárničky, pitný režim při 
zápasech, soustředění mužů a žáků, odměny dobrovolníkům a trenérům a okamžitá 
oprava havarijního stavu budovy.

- Poděkoval  svojí  ženě  M.  U.  za  to,  že  se  stará  o  veškerou  agendu  TJ  
a  rodině Orieščíků za dobrovolnickou pomoc. Dále  sdělil,  že  fotbal  je  dobrovolná 
záležitost,  a  proto  by  měli  mít  fotbalisté  dobré  zázemí,  jako teplou vodu sprchu  
a možnost se mít kde převléci. 

- Sdělil,  že  valná  hromada  TJ  ještě  neproběhla,  momentálně  má  TJ  94  členů,  ale 
předpokládá, že jich bude méně. Členské příspěvky budou 100 Kč muži a 50 Kč děti / 
za měsíc.

- Informoval,  že  si  udělal  náhled  několika  firem,  jak  by  mohlo  nové  zázemí  pro 
fotbalisty vypadat, montované čtyři kabiny plus zázemí pro rozhodčí, hospůdka se tam 
už  bohužel  nevejde.  Zažádalo by se o dotaci,  ale  to  nepůjde,  pokud budova bude 
majetek TJ a pozemek pod ním SMO. Předpokládá, že 70 % ceny stavby by pokryla 
dotace.

- Pí Darina Vašková se dotázala, co v případě, když se na hřišti bude provozovat letní 
kino, jestli bude občanům zpřístupněno zázemí.

- P. U. sdělil, že ano, budovu zpřístupní.
- Starosta  obce  poděkoval  panu  U.,  že  převzal  TJ  Suché  Lazce  a  poděkoval  

i jeho ženě M. U., že se pustili do obnovy sucholazeckého fotbalu. Ale také dodal, že 
my jsme zde zvoleni místními občany, daňovými poplatníky a máme zodpovědnost, 
jak  bude  s penězi  a  majetkem  obce  nakládáno.  Proto  celá  situace  kolem převodu 
majetku není vůbec jednoduchá a je opravdu složitá. 

- P. U. požádal o vyjádření pana Lukáše Denera, který sdělil, že je rád, že fotbal v obci 
pokračuje, nemyslí si, že budova je úplně na spadnutí, ale pro mužstvo a dorost je na 
hranici únosnosti. Nemyslí si, že článek uvedený v novinách poškodil sucholazecký 
fotbal. 

- P. U. dále sdělil, že ho mrzí, že článek několikrát odmítl a trenér mužstva si udělal, co 
chtěl a myslí si,  že ze své pozice na to neměl právo ani pravomoc a neměl by se 
vyjadřovat k chodu klubu.

- Ing. Petr Paláček sdělil, že rozpočet je téměř identický jako v minulých letech, pouze 
je navýšen o opravu havarijního stavu budovy, která se musí opravit a pokud TJ na to 
nemá finanční prostředky, budeme to muset udělat obec.

- P. U. sdělil, že na tom nechce vydělávat, ale pokud pozemek bude majetkem města, 
nebude do budovy investovat svoje peníze. Dále sdělil, že účetnictví je zcela otevřené 
a může je kdokoliv zkontrolovat.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 260 000 Kč pro TJ Suché Lazce
- Zastupitelé souhlasí: 2 zdržel se 1 proti: 8
- Starosta vyzval zastupitelé k hlasování o výši dotace 200 000 Kč pro TJ Suché Lazce
- Zastupitelé souhlasí: 7 zdržel se 3 proti: 1



Zásahová jednotka (JSDH) MČ Suché Lazce - vybavení jednotky
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Zásahové jednotky (JSDH) MČ Suché Lazce  

o dotaci ve výši 98 000 Kč; v loňském roce čerpali dotaci ve výši 98 000 Kč.
- Starosta obeznámil zastupitele s problematikou Zásahové jednotky (JSDH) MČ Suché 

Lazce,  která spadá pod přímé vedení obce a  je  financována z rozpočtu MČ Suché 
Lazce.

- Starosta dále sdělil,  že z dotace jsou hrazena školení, doplnění výstroje a výzbroje, 
nákup  zařízení  atd.  Popis,  na  co  budou  vyčleněny  finanční  prostředky,  je  uveden 
v žádosti o dotaci. Starosta opět zdůraznil, že JSDH není obecní složka a funguje ze 
zákona a hlavním velitelem je starosta. Starosta také konstatoval, že za poslední čtyři 
roky se rapidně zvýšila  akceschopnost  JSDH a to  především z toho důvodu, že se 
podařilo JSDH vybavit potřebným aparátem, který je nutný pro zásah JSDH. Starosta 
je velmi rád,  že JSDH je plně akceschopná a svojí  činností je nápomocna v rámci 
fungování obce. 

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  98 000  Kč  pro  Zásahovou 
jednotku (JSDH) MČ Suché Lazce.

- Zastupitelé souhlasí: 11

5 / 9 Kontrola usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 3. 12. 2019.
- Starosta informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 3. 12. 2019. 
- Usnesení je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí

6 / 9 Zpráva starosty MČ Suché Lazce
- Starosta informoval, že bezplatná právní poradna bude nadále v obci pokračovat. První 

bezplatná  poradna proběhne  18.  2.  2020 a  rozpis  dalších je  uveden na  webových 
stránkách MČ Suché Lazce.

- Dále sdělil, že korektury webových stránek již probíhají.
- Starosta poděkoval paní L.  K. a všem koledníkům za organizaci Tříkrálové sbírky, 

která v obci proběhla první týden v lednu. Vybralo se při ní 35 054 Kč. Je to rekordní 
částka a všem občanům za příspěvek poděkoval.

- Poděkoval panu P. U. za pořádání Vánočního koncertu v kapli, a ocenil přidání kytary 
do repertoáru.

- Starosta informoval o nadcházející akci, kterou pořádá pan David Závěšický a R. P. 
společně s Klubem důchodců, jedná se o akci Poklady z půdy, která proběhne v sobotu 
15. 2. 2020 v Kulturním zařízení obce.

- Starosta sdělil, že projekt na kanalizaci MČ Suché Lazce a Komárova je připraven  
a v měsíci lednu 2020 byla podaná žádost o dotaci.

- Dále informoval  zastupitelstvo,  že byla  vydána nová kniha o našem rodáku Franu 
Smějovi  na  Slezské  univerzitě  v Opavě  a  autorské  čtení  proběhne  11.  3.  2020 
v Kulturním zařízení obce.

- Starosta obce sdělil,  že u firmy RKL probíhaly výkopové práce z důvodu napojení 
dešťové kanalizace s kanalizací RKL a ústí nyní do řeky.

- Starosta  informoval  o  vodní  nádrži  Sedlinka,  kdy je  již  na  své  provozní  hladině  
a v rámci akce „Ukliďme si Česko“ je v plánu úklid okolo vodní nádrže. Musí ještě 
proběhnout dohoda s Lesy ČR, zda to bude možné.

- Starosta pozval všechny občany na Hasičský ples 1. 2. 2020, Zabijačkové hody, které 
proběhnou  29. 2. 2020 v kulturním zařízení obce, Pochování basy 22. 2. 2020 a 17-
18. 4. 2020 Osvobození obce.



- Dále  starosta  informoval,  že  se  změnila  vyhláška  o  odpadech  a  musí  platit  za 
popelnice také majitelé rekreačních domů. Obec pro tyto majitele musí zřídit místo, 
kam si budou moci popelnice dávat a Technické služby Opava je musí vyvážet. Musí 
být vzdálené nanejvýš 3 km od bydliště. Na Přerovci máme jediné místo, které je 
obecní majetek a to, kde již stojí kontejnery na tříděný odpad; toto místo se rozšíří, 
aby se zde mohl umístit kontejner na směsný odpad popř. popelnice.

- Starosta informoval, že od nového roku se mění poplatek za komunální odpad ze 495 
Kč na 660 Kč. Dále pak poplatek za pobyt, který je 21Kč/den.

- Starosta poděkoval všem, kteří se zúčastnili setkání složek.
- Zastupitelé berou na vědomí

7 / 9 Záměr nového sportoviště – obecní fotbalové hřiště + zázemí
- Starosta obce sdělil, že souhlasí s předsedou TJ panem U., že budova je nevyhovující a 

s tím,  že  záměr  zastupitelstva  byl  vybudování  nového  sportoviště  v následujících 
letech. Vyzval proto předsedu TJ, aby nastínil svůj záměr, co chce s budovou dál dělat.

- Pan L. U. sdělil, že by se postavila nová budova na stejném místě v parametrech 29m 
x 6m. Pokud by byla stavba montovaná, dala by se postavit v co nejkratší době a v létě 
by mohla být postavena nová budova. Dají se na to vyřídit dotace a to i zpětně, na jaře 
by se mohlo začít stavět. Budova by stála na stejném místě i ve stejném rozsahu, měla 
by mít výdejní okno, kde by se dalo při různých příležitostech vydávat občerstvení. 
Sdělil, že dotaci by vyřídil, činila by 75 % a ze svých prostředků by doplatil zbytek. 
Po obci žádné příspěvky nechce,  pouze dotaci na činnost s dětmi.   Dále  sdělil,  že 
proběhne schůzka s vedením TJ, kde bude chtít změnu stanov. To vše se dohodne na 
schůzi s vedením TJ. Dotaci nebude možné získat, pokud pozemek pod budovou TJ 
bude i nadále majetkem SMO a nebude vyřízeno věcné břemeno na příjezdovou cestu 
k budově TJ.

- Starosta obce sdělil, že jsme byli vždy pro to, aby se pozemky nepředávaly, ale nyní je 
jiná situace a proto vyzval zastupitele, aby se k dané problematice vyjádřili.

- Pan U. sdělil, že nelpí na tom, aby budova byla TJ, je možnost budovu převést na 
SMO, ale rekonstrukce anebo stavba nové budovy by byla daleko dražší 2-5 mil Kč, a 
trvalo by to o hodně déle. Pokud by pozemek byl převeden na TJ, byl by schopen 
budovu zafinancovat a začalo by se stavět na začátku jara a předpokládá, že do konce 
léta bude stavba hotova, jednalo by se o montovanou stavbu.

- P. David Závěšický se dotázal, když bude budova TJ, jestli se bude moci zastupitelstvo  
angažovat v rámci výstavby i následného chodu budovy.

- Starosta  sdělil,  že  smlouvou  bude  ošetřeno,  že  budova  může  být  pouze  TJ  
a provozovat se zde bude pouze činnost spolku. 

- Starosta  navrhl  setkání  zastupitelstva  příští  týden  ve  čtvrtek  23.  1.  2020,  kde  se 
projedná,  zda  převést  pozemek  pod  budovou  na  TJ  Suché  Lazce  a  s jakými 
podmínkami.  Dále  navrhl  i  projednání  věcného  břemene  k zpřístupnění  pozemku 
k budově TJ Suché Lazce.

- Starosta  vyzval  zastupitelé  k hlasování  o  projednání  Záměru  nového  sportovního 
hřiště 23. 1. 2020

- Zastupitelé souhlasí: 11

8 / 9 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce pro rok 2020
- Starosta obeznámil zastupitele, že rozpočet MČ Suché Lazce pro rok 2020 je ve výši 

6 345 000 Kč. Je to nárůst oproti roku 2019 cca o 800 000 Kč. Sdělil, že rozpočet se 
vypočítává dva roky zpětně z výpočtu daní a rozpočítává se na občany, rosteme, je o 



cca  60  občanů  více  než  v roce  2015  a  ekonomice  se  momentálně  daří,  proto  je 
rozpočet  navýšen.  Díky  tomu  se  v rámci  akčního  plánu  mohou  realizovat  akce, 
s kterými nebylo na 100% počítáno. Z rozpočtu z minulého roku bylo ušetřeno cca 
757  tisíc  a  zisk  223  tisíc  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 2020 byli určeni starosta MČ Mgr. Petra 
Orieščíka a místostarosta Ing. Václava Skuplíka.

- P. Lukáš Dener se na deset minut vzdálil, proto se nezúčastnil hlasování o schválení 
rozpisu rozpočtu. 

- Starosta vyzval zastupitele ke schválení rozpisu rozpočtu na rok 2020.
- Zastupitelé souhlasí: 10

 9 / 9 Různé
- Starosta informoval o ploše před hasičskou zbrojnicí. Chybí svaření zábradlí a čeká se 

na lepší počasí. Poté se prostředí bude kultivovat, nasadí se keříky a zpevní se břeh. 
- Mgr. Martina Škrobánková upozornila na špatnou dopravní situaci u Hostince U Baly, 

kde  je  do  cesty  neustále  otevřeno  okno  a  stojí  zde  auta.  Dopravní  situace  je 
nepřehledná. 

- Starosta obce sdělil, že tam zřejmě nemají jinou možnost, jak dostávat jídlo z kuchyně 
na rozvoz jídel a na vykládku zboží. Dopravní situace je tam pak velmi nepřehledná to 
uznává. Dále dodal, že to není jen tady, ale na více místech v obci.

- Pí Vladimíra Lencová se dotázala na akci Vítání občánků.
- Starosta přislíbil, že letos akce proběhne a poprosil o spolupráci Klubu rodičů.
- Pí  Vladimíra  Lencová  se  dotázala,  zda  na  webových  stránkách  jsou  uveřejněna 

všechna smuteční oznámení občanů.
- P. David Závěšický sdělil, že jen ta, o kterých se dozví, nebo pokud o to pozůstalí 

požádají. 
- Starosta předal zastupitelům informaci, že starosta MČ Komárov navrhl, zda je možné 

se finančně spolupodílet na vytvoření chodníku u firmy RKL do Komárova. Firma 
RKL je ochotna poskytnout svůj pozemek a plot posunout, čímž vznikne prostor pro 
nový chodník. Jedná se o to, že chodník by byl zcela nový, jde o velkou investici, 
musel by být bezbariérový, vyřešena kanalizace a ostatní náležitosti

- Zastupitelé berou na vědomí 

10 / 9 Závěr

Lukáš Dener                                                                                                       David Závěšický



U S N E S E N Í

9. zasedání Zastupitelstva městské části Suché Lazce
konaného dne 16. 01. 2020 v 18:15 hodin

 místo konání, Přerovecká 129/68 Suché Lazce

1 / 9 ZMČ 20 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Zastupitelstvo městské části
Schvaluje
Zahájení zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

2 / 9 ZMČ 20 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování:
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3 / 9 ZMČ 20 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 16. 01. 2019 
a ověřovatelé
a) pan Lukáš Dener
b) pan David Závěšický
Výsledek hlasování: 
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4 / 9 ZMČ 20 Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Dotace pro obecní složky na rok 2020 v této výši:

     
Klub důchodců 30 000 Kč.
Myslivecký spolek Hoštata 31 000 Kč.
AVZO TSC CR Skála, z.s. 43 500 Kč
Klub polní kuše 40 000 Kč.
SDH 100 000 Kč.
Zásahová jednotka (JSDH) 98 000 Kč.
Výsledek hlasování: 



Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

TJ Suché Lazce 200 000 Kč.
Výsledek hlasování: 
Pro: 7, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3
Usnesení: PŘIJATO

TJ Suché Lazce 260 000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 2, Proti: 8, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1
Usnesení: NEPŘIJATO

5 / 9 ZMČ 20 Zastupitelstvo městské části
bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce 
ze dne 3. 12. 2019
Výsledek hlasování: 
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6 / 9 ZMČ 20 Zastupitelstvo městské části
bere na vědomí
- Informace o bezplatné právní poradně
- Informace o korekturách webových stránek
- Poděkování za Tříkrálovou sbírku
- Poděkování za vánoční koncert
- Informaci o akci Poklady z půdy
- Informaci o kanalizaci v obci
- Informaci o knize o Franu Smějovi
- Informaci o vodní nádrži Sedlinka
- Informaci o vyhlášce za odpady
- Informace o výši poplatku za odpad a za pobyt
- Poděkování za účast na setkání složek
Výsledek hlasování:
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

7 / 9 ZMČ 20 Zastupitelstvo městské části
bere na vědomí
Projednání záměru nového sportoviště ve čtvrtek 23. 1. 2020
Výsledek hlasování:
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1
Usnesení: PŘIJATO

8 / 9 ZMČ 20 Zastupitelstvo městské části
schvaluje
- Rozpis rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2020 
- Starostu MČ Mgr. Petra Orieščíka a místostarostu Ing. Václava
Skuplíka, jako osoby pověřené měnit rozpis rozpočtu v roce 2020.



Výsledek hlasování:
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0
Usnesení: PŘIJATO

9 / 9 ZMČ  20 Zastupitelstvo městské části
bere na vědomí
- Informace o parkování u Hostince U Baly
- Informace o akci Vítání občánků
- Informace o spolupráci na stavbě nového chodníku u firmy RKL.
Výsledek hlasování:
Pro:11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0
Usnesení: PŘIJATO

10 / 9 ZMČ 20 Závěr

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


