
Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 
Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce 

konaného dne 09. 12. 2022 v 16:00 hod on-line.

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

MČ Suché Lazce
4 / 2 Schválení  dodatku  č.1  ke  smlouvě  o  opravě  místních  komunikací  v Suchých 
Lazcích.
5 / 2 Různé 
Závěr

Přítomni dle prezenční listiny: 8

1 / 2 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  2.  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  –  Mgr.  Martina 
Škrobánková  (řádně  omluvena),  Pí  Darina  Vašková  (řádně  omluvena)  a  P.  David 
Vícha (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. 

- Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

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

Lazce. 
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

3 /2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu ze zasedání zastupitelstva 
MČ Suché Lazce

- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Mgr. Jiří Friedel a Bc. Aleš Židek 
- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 2 Schválení  dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  opravě  místních  komunikací  v Suchých 
Lazích.
- Starosta obce zaslal zastupitelům mailem informace k projednávanému bodu dodatek č. 1. 
ke smlouvě se společností STRABAG, která v obci prováděla asfaltování místních vedlejších 
komunikací. Původní smlouva, která byla na částku cca 3, 5 mil Kč a zahrnovala asfaltování 
místních komunikací, neměla ve smlouvě uvedeny vícepráce, které zastupitelstvo MČ 
odsouhlasilo společně s vedením města. Vícepráce jsou následovné. Ulice Na Pískovně - zde 



nebyl veden úsek cca 200 m cesty, kde nebyl prováděn výkop, dále pak v prvotní zakázce 
bylo uvedeno na ulici U Kašny pouze oprava jedné půli cesty ve směru výkopu, dále pak ulice 
Ke Strážnici, zde byla v zakázce uvedena taktéž pouze asfaltování půlky cesty ve směru 
výkopu kanalizace a v prvotní zakázce nebyly vedeny vjezdy k domům (což jsme rozhodli, že 
není možné nechat, jelikož i vjezdy byly výkopem kanalizace dosti poničené, a proto bylo 
přistoupeno k jejich novému asfaltování). Tento výčet jsou všechny vícepráce, které jsou 
vedeny v dodatku č. 1. ke smlouvě se společností STRABAG. Je nutné podotknout, že takové 
rozhodnutí bylo správné a výsledek je vidět. Všechny cesty jsou jednotně zalité ve stejné 
výšce a ve stejné kvalitě. 
- Starosta dále informoval o asfaltování vjezdů pro spoluobčany.  V případě, že někdo z 
našich spoluobčanů žádal vyasfaltovat více než jeden vjezd, domluvili jsme se, že každý vjezd 
nad počet jedna si uhradí z vlastních zdrojů po výpočtu celkové výměry takovéhoto vjezdu. 
Jedná se především o ulici Na Pískovně.  Celkové náklady těchto vyjmenovaných víceprací 
jsou 862 138, 38 Kč bez DPH celkově 1 043 187, 44 Kč s DPH. Peníze půjdou z našeho 
rozpočtu, ale s panem primátorem jsme se domluvili, že nám v příštím roce nebudou krátit 
rozpočet o jeden  milion korun kvůli investici do našich chodníků podél ulice Přerovecká. 

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o opravě 
místních komunikací v Suchých Lazcích.

- Zastupitelé schvalují: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

5 / 2 Různé

- Starosta obce informoval, že ředitelka ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce Mgr. Martina 
Škrobánková požádala o neinvestiční dotaci 40 tisíc korun na proplacení faktury pro p. 
Vladislava Friedla, za opravu a zhotovení skříní pro školu. 

- Starosta obce vyzval zastupitele ke schválení neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Opava 
– Suché Lazce ve výši 40 000 Kč.

- Zastupitelé souhlasí: 8, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0
- Starosta dále poděkoval panu Davidovi Vavrečkovi za bezplatnou pomoc ZŠ a MŠ 

Opava – Suché Lazce, když probíhala rekonstrukce školy.
- P. Tomáš Balhar se dotázal, zda je možné do zápisu uvést také odměnu starosty.
- Starosta sdělil, že odměna bude zveřejněna v zápise a jde o odměnu tabulkovou, která 

je veřejnosti přístupna.
- P. Tomáš Balhar se dotázal,  proč nebyly vyměněny také obruby před Hostincem u 

Baly.
- Starosta sdělil, že se jedná o soukromý pozemek. 
- Ing.  Václav  Skuplík  informoval  o  opravě  střechy na  obecním úřadě,  kterou  bude 

provádět  pan  Jan  Konečný.  Na střeše  se  vymění  poničené  eternitové  tašky,  dojde 
k oplechování a výměně okna. Na opravu byla vystavena objednávka.

- Zastupitelé berou na vědomí Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Závěr
Mgr. Jiří Friedel                                                    Bc. Aleš Židek

                



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

konaného dne 09. 12. 2022 v 16:00 hodin
v místo konání, on-line

1/2 ZMČ 22 Zahájení zasedání zastupitelstva 

2/2 ZMČ 22 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/22 ZMČ 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 09. 12. 2022
a ověřovatelé
a) Mgr. Jiří Friedel
b) Bc. Aleš Židek
Výsledek hlasování: 
Pro: 8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/22 ZMČ 22 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o opravě místních komunikací 
v Suchých Lazcích.

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o opravě místních komunikací v Suchých 

Lazcích
Výsledek hlasování: 
Pro: 8 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

5/2 ZMČ 22 Různé
                                    Zastupitelstvo městské části

schvaluje
- Neinvestiční dotaci 40 000 Kč pro ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce+
Pro: 8 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Poděkováni P. Davidu Vavrečkovi



- Informace o odměně starosty
- Informace o obrubách před Hostincem u Baly

                                   - Informace o opravě střechy na obecním úřadě 

        
Výsledek hlasování: 
Pro:8, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

                                    

Závěr

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


