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1 / 3 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  3.  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 – Bc. Aleš Žídek (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 / 3 Schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce



- Starosta vyzval zastupitele ke schválení programu zasedání zastupitelstva MČ Suché 
Lazce. 

- Zastupitelé souhlasí: 9, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

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

- Zápisem byla pověřena pí Zuzana Kubicová
- Ověřovateli byli zvoleni Josef Doboš a pí Darina Vašková
- Zastupitelé souhlasí: 9, zdržel se: 0, nesouhlasí: 0

4 / 3 Kontrola usnesení ze dne 9. 12 2022
- Starosta obce informoval zastupitele o plnění usnesení ze dne 19. 07. 2022. Usnesení 

je průběžně plněno.
- Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

5 / 3 Zpráva starosty o chodu obce.
- Starosta  obce  sdělil,  že  9.  1.  2023  byly  ČOV  a  kanalizace  zkolaudována.  Byly 

opraveny všechny nedostatky, které byly problematické, a stavba je provozuschopná. 
Nyní  začne  proces  startování  kanalizace.  Podrobnější  zprávu  uveřejní  starosta  na 
webových stránkách obce a  ve zpravodaji,  kde budou vysvětleno občanům, jak se 
budou napojovat  do  splaškové kanalizace.  Předpoklad je,  že  provozovatelem bude 
společnost SMVaK a.s. Zatím je problém s koncesí, vše bude dopodrobna vysvětleno 
ve zprávě starosty. Nejdříve se zřejmě budou napojovat větší objekty, jako jsou školy, 
bytové domy a firmy.  

- Starosta  sdělil,  že  je  dokončena  rekonstrukce  ZŠ  a  MŠ  Opava  –  Suché  Lazce. 
Přístavba je zkolaudována. Budou dodělány ještě některé nedělky, se kterými jsme 
jako investor nesouhlasili.

-  Starosta dále sdělil, že je dokončeno financování oprav bočních ulic. Oprava všech 
bočních ulic stála cca 6 milionu Kč i s DPH. S větší části se na financování podílelo 
SMO.   

- Starosta  informoval  o  poruše  na  vodovodu  na  ulici  Na  Pískovně.  Nový asfaltový 
povrch  je  již  na  dvou místech rozkopán  a  to  na  křižovatce  ulic  Přerovecká  a  Na 
Pískovně a u domu Na Pískovně č. o. 5b. 

- Dále starosta sdělil, že jsme společnost SMVaK a.s. upozorňovali, že se bude dělat 
nový  povrch  na  této  cestě  již  vzhledem  k tomu,  že  je  v této  oblasti  dlouhodobý 
problém s vodovodní síti. Sdělil nám, že nic v plánu nemají, a že na to jsou složité 
procesy, než se pustí do nějaké opravy. Bohužel ihned po asfaltaci začali s opravami 
poruch. 

- Starosta  informoval,  že  v ulici  Návrší  je  také  špatný  stav  vodovodu,  proto  se 
nepřistoupilo na asfaltaci celého povrchu a jen výkopu a doufáme, že v této oblasti 
vodovodní  sít  opraví.  Kvalita  vody  je  zde  velmi  špatná.  K tomu  ještě  začala 
Zemědělská a.s. zavážet hnůj a zemědělská technika jezdila přes nově vyasfaltovanou 
ulici Májovou. Každopádně starosta nemá možnost zakázat těžké technice po těchto 
cestách jezdit, jelikož je to jediná příjezdová trasa k těmto polím.

- P. David Vavrečka sdělil, že nedávno opravená dlažba chodníku na ulici Májová je 
opět poničená.

- Starosta přislíbil, že se dohodne se Zemědělským družstvem a.s., aby sdělili termíny, 
kdy budou jejich stroje přes ulici Májová projíždět, abychom mohli předem upozornit 
občany, aby si odklidili auta z ulice a stroje mohly projet a nemuseli by se vyhýbat 
autům přes chodníky.



- Starosta  sdělil,  že  na  webových  stránkách  obce  je  zveřejněna  informace  o  dotaci 
Ministerstva  životního  prostředí  Nová  zelená  úsporám  Light,  která  je  určena  pro 
seniory  a  méně  majetné  občany  na  zateplení  popř.  výměnu  oken  atd.  Veškeré 
informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.suchelazce.cz.

- Starosta  dále  sdělil,  že  v obci  probíhá  Tříkrálová  sbírka.  Lidé  mohou přispívat  do 
kasiček  na  Obecním  úřadě  a  v prodejně  Tempo  Suché  Lazce.  Bohužel  se  letos 
nepřihlásily do tříkrálové sbírky děti,  které  by chodily po obci, a proto se muselo 
sáhnout opět k této variantě.

- Starosta informoval, že od čtvrtku 12. 1. 2023 opět začínají lekce jógy pod vedením pí 
Ivany Jelonkové v tělocvičně ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce.

- Starosta  poděkoval  panu Davidu Závěšickému za aktivitu  kolem kapličky sv.  Jana 
Nepomuckého a taktéž  poděkoval  všem brigádníkům, kteří  se  na obnově kapličky 
podíleli.  

- Starosta  pochválil  akci,  která  se  konala  na  opětovné  přivítání  sochy  sv.  Jana 
Nepomuckého v Suchých Lazcích. Výsledek je velmi hezký a až bude dokončena i 
celá kaplička bude to jistě důstojná kulturní památka v obci. 

- Starosta  informoval,  že  transparentní  účet  na  sbírku  na  opravu  sochy  sv.  Jana 
Nepomuckého byl zrušen a finanční prostředky byly zaslány panu Tomáši Oršovému, 
který sochu opravoval.

- Dále  starosta  poděkoval  za  dlouholetou  a  bezchybnou  práci  pro  obecní  úřad  pí 
Marcele Friedlové, která k 31. 12. 2022 ve své funkci po devatenácti letech skončila. 

- Starosta poděkovat všem složkám, které se staraly o akce ke konci roku 2022 a věří, že 
v tomto duchu bude pokračovat nadále.

- Zastupitelé berou na vědomí Pro 9, proti 0, zdržel se 0

       6 / 3 Kronika na období 2023 - 2026.
- Starosta  navrhl  p.  Davida Závěšického jako kronikáře pro období  2023 – 2026. P. 

David Závěšický je vhodným kandidátem na tuto funkci, dlouhodobě se totiž zabývá 
historií naší obce.

- Odměna za vedení kroniky je 8 tisíc korun ročně.
- Mgr. Jiří Friedel navrhl zvýšení odměnu za vedení kroniky na 12 000 Kč ročně.
- Starosta vyzval k hlasování, aby kroniku obce vedl P. David Závěšický za odměnu 

12 000 Kč ročně.
Zastupitelé souhlasí. Pro 9, proti 0, zdržel se 0

7 / 3 Redakční rada sucholazeckého zpravodaje pro období 2023 - 2026.
- Starosta  informoval  zastupitele  o  schválení  redakční  rady,  jejímž  předsedou  je 

jmenován p. David Závěšický, dalšími členy budou Mgr. Petr Orieščík a Ing. Václav 
Skuplík

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  zvolení  redakční  rady  ve  složení  David 
Závěšický, Mgr. Petr Orieščík a Ing. Václav Skuplík.
Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

8 / 3 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2023.
- Starosta zaslal zastupitelům rozpis rozpočtu na rok 2023, který je v tomto roce 7 144 

000 Kč. Je to celkový rozpočet městské části Suché Lazce na rok 2023 a tyto peníze 
máme  alokovány  na  základě  Statutu  statutárního  města  Opavy,  který  vypočítává 
částku na základě daného vzorce, do kterého se vkládají vždy aktuální data pro daný 
rok, a z těchto dat vždy vypočítává konkrétní částka. Tato částka je definitivní a s ní 

http://www.suchelazce.cz/


může městská část nakládat dle svého uvážení a rozhodnutí zastupitelstva a vedení 
obce.

- Dále sdělil, že rozpočet se navýšil cca o 600 tisíc korun.
- Starosta  informoval,  že  se  jedná  o  důležitý  krok  na  začátku  každého  roku,  kdy 

zastupitelé musí schválit navržený rozpočet MČ. 
- Starosta přivítal Mgr. Martinu Škrobánkovou na zastupitelstvu a zastupitelé jsou 

tak v počtu 10, nyní chybí pouze Bc. Aleš Žídek (řádně omluven) 
- Starosta  sdělil,  že  rozpočtová  opatření  se  v rozpisu  rozpočtu  dělají  z důvodu 

přesouvání  částek  na  jiné  položky  a  tyto  rozpočtová  opatření  může  podepisovat 
starosta a místostarosta MČ. 

- Ing. Petr Žůrek se dotázal, zda můžeme získat peníze z dotací.
- Starosta sdělil, že jako MČ nemáme mnoho možností, ale bude se snažit získat peníze 

pro ZŠ a MŠ Opava – Suché Lazce na dovybavení  zařízení  a to formou oslovení 
okolních firem. 

- Starosta informoval, že v minulém volebním období byla přislíbena oprava zázemí TJ 
Suché Lazce a rád by to v tomto volebním období dotáhl do konce.

- Dále  starosta  informoval,  že  chce  spolupracovat  se SMO, aby se mohla napojit  na 
kanalizaci také ulice Na Štěpnici.

- Starosta sdělil, že letos se MČ opět zapojí do projektu Nápady pro Opavu.
- P. David Vícha se dotázal na dílčí rozpoložkování, zda je to podle nějakého vzoru.
- Starosta  sdělil,  že  peníze  na  položky  se  dávají  dle  zkušeností  s potřebami  MČ 

v minulých  obdobích.  Např.  peníze  na  energie  se  na  položkách  navýšily,  neboť 
předpokládáme,  že  budou vyšší,  spotřební  materiál  zůstane stejný jako v minulých 
obdobích,  neboť  jeho  navýšení  nepředpokládáme.  Dotace  spolků  se  dozvídáme 
z žádostí a předběžně tyto částky na dotace navedeme.

- P.  Tomáš  Balhar  se  dotázal  na  položku,  kde  je  navedeny  finanční  prostředky 
(65 000Kč) na odpady, zda se to týká všeobecného svozu odpadu. 

- Starosta  odpověděl,  že  se  to  týká  pouze  svozu zeleného odpadu velkoobjemových 
kontejnerů (duben-listopad), které jsou pro občany nad rámec svozu a musí ho MČ 
financovat z vlastních zdrojů.

- Starosta informoval, že od února dojde k nižší četnosti svozu komunálního odpadu a to 
každou středu v lichém týdnu.

- P. David Vícha se dotázal, co dělat v případě, že někomu nebude tento vývoz stačit. 
- Starosta sdělil, že pokud budou mít občané plnou popelnici, mohou dát odpad v pytli 

vedle popelnic.
- Starosta  sdělil,  že  zkušební  provoz  proběhl  v MČ  Vávrovice  a  opravdu  došlo  ke 

snížení  vývozu  komunálního  odpadu  a  lidé  začali  více  uvažovat  nad  tím,  co  do 
směsného komunálního odpadu vyhodí a co se dá vytřídit.

- Ing. Jiří Friedel se dotázal, zda se zvýší četnost vývozu třízeného odpadu popř. počet 
kontejnerů.

- Ing.  Petr  Žůrek  navrhl,  aby  v příštím  jednání  zastupitelstva  byl  komunální  odpad 
uveden  jako  bod  a  zastupitelstvo  k tomu  dalo  vyjádření,  jak  se  bude  nadále 
postupovat.

- Starosta k rozpočtu ještě sdělil, že na webových stránkách obce www.suchelazce.cz, je 
každý měsíc zveřejněno plnění příjmů a výdajů rozpočtu.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení rozpisu rozpočtu a na rok 2023  
a schválení rozpočtových opatření starostou a místostarostou MČ
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0



9/3 Schválení dotací obecním spolkům pro rok 2023
- Starosta obce prezentoval zastupitelům žádost o dotaci Střeleckého klubu polní kuše 

ve výši 36 000 Kč. V loňském roce čerpali dotaci ve výši 30 000 Kč.
- Sl. Sabina Kubesová informovala zastupitelstvo o činnosti klubu. Každý rok pořádá 

závody, v loňském roce jeden halový a jeden venkovní. Letos se bude konat o jeden 
halový závod navíc.

- Sdělila,  že činnost klubu je hlavně v oživení něčeho netradičního, co v každé obci 
není; účastní se i mezinárodních závodů /tři evropské poháry, jedno mistrovství světa/.

- Starosta poděkoval za výbornou reprezentaci. Konstatoval také, že na počet členů je 
výše dotace opravdu velmi velká,  ale je zde faktor velmi vysokého úspěchu členů 
střeleckého klubu nejen na poli reprezentace v rámci ČR, ale i Evropy a celého světa 
a k tomu faktoru velmi přihlíží. A je názoru, že obec by tuto reprezentaci a propagaci 
měla podporovat. 

- P. David Vícha se dotázal, zda je možné se do střeleckého klubu přihlásit.
- Sl. Sabina Kubesová sdělila, že nabírají nové členy.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 36 000 Kč pro Střelecký klub 

polní kuše.
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

MS Hošťata
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí MS Hošťata (myslivecký spolek) o dotaci ve 

výši 35 000 Kč. V loňském roce sdružení čerpalo dotaci ve výši 35 000 Kč. 
- Ing. Petr Žůrek poděkoval starostovi za zaslání finančního příspěvku sdružení MS ve 

výši 18 000 Kč.
- Dále  Ing.  Petr  Žůrek informoval,  že  dotace bude použita  na  nákup zajíce  polního 

v počtu 10 ks za částku 25 000Kč z odchytu z volné přírody, pro opětovné zazvěřování 
honitby  dle  pětiletého  plánu a  na  nákup jaderného  krmiva  pro  zimní  přikrmování 
v době nouze, jak zvěře drobné (bažanti, koroptve, zajíci) tak zvěře spárkaté (srnčí).

- Dále sdělil, že v loňském roce nakoupili 30 ks zajíců, které vypustili do honitby. 
- Sdělil, že příjmy mysliveckého sdružení jsou hlavně z členských příspěvků a z prodeje 

zvěřiny.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 35 000 Kč pro MS Hošťata

Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

AVZO TSČ ČR SKÁLA
- Starosta  prezentoval  zastupitelům  žádost  o  dotaci  AVZO  ve  výši  29 500  Kč.  

V loňském roce čerpali dotaci ve výši 49 500 Kč.
- P. Oldřich Kubesa sdělil, že finance budou využity na údržbu areálu střelnice a na akce  

pořádané pro děti jako je Střelecký den. 
- Dále pan Kubesa sdělil, že částka na údržbu je nižší, neboť v loňském roce proběhla 

velká rekonstrukce přístřešku.
- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 29 500 Kč pro AVZO TSČ ČR 

SKÁLA.
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

Klub důchodců 
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí Klubu důchodců o dotaci ve výši 60 000 Kč, 

v loňském roce čerpali dotaci ve výši 30 000 Kč.
- Pí  Jarmila  Kuloviaková,  předsedkyně  spolku  sdělila,  že  částka  je  vyšší  z důvodu 

pořádání oslavy třicetiletého výročí od založení Klubu důchodců dne 9. 2. 2023



- Dále sdělila, že dotace bude použita na nájem pro pořádání setkání Klubu důchodců 
v Hostinci u Baly, zakoupení dárečků pro členy, zakoupení květinových darů pro stálé 
členy i zasloužilé členy, kulturního programu a na každoroční výlet pořádaný Klubem 
důchodců.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o výši dotace 60 000 Kč pro Klub důchodců.
- Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

   SDH Suché Lazce 
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí SDH o dotaci ve výši 70 000 Kč, v loňském 

roce čerpali dotaci ve výši 50 000 Kč.
- Ing. Petr Žůrek sdělil, že se rozhodli požádat o částku dotace 50 000 Kč.
- Dále  sdělil,  že  dotace  bude  využita  na  letní  soustředění  malých  hasičů,  na  akce 

organizované SDH, na tréninky a závody SDH.
- Informoval, že se zvýšily členské příspěvky, na dospělého 300 Kč ročně a dítě 250 Kč 

ročně.
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  50 000  Kč  pro  SDH  Suché 

Lazce.
Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 1

    TJ Suché Lazce
- Starosta seznámil zastupitele s žádostí TJ Suché Lazce o dotaci ve výši 145 000 Kč. 

V loňském roce čerpali dotaci ve výši 150 000 Kč.
-  P. Lukáš Dener sdělil, že dotace bude použita na eklektickou energii, na autobus na 

výjezdy na venkovní zápasy, na pronájem tělocvičny, dále na letní a zimní soustředění 
pro hráče, děti a mládež, na nákup nového sportovního vybavení.

- Dále sdělil, že dotace bude použita na opravu bojleru v kabinách.
- Sdělil, že budou žádat také dotaci u SMO a z kraje. Roční náklady na provoz klubu 

jsou cca 300 tisíc korun.
- Starosta se dotázal, zda bude TJ Suché Lazce pořádat ples.
- P. Lukáš Dener sdělil, že to není pro složku rentabilní, v minulých letech vydělali na 

pořádání  plesu cca 5 tisíc  korun.  Dále  sdělil,  že  stále  akce pořádat  budou jako je 
sucholazecké posvícení, dětský den a letní kina.

- Mgr. Jiří Friedel se dotázal, kolik má klub členů.
- P. Lukáš Dener sdělil, že 65 členů včetně dětí, muži dávají členský příspěvek 2 000 Kč 

ročně a od dětí se poplatky nevybírají.
- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  výši  dotace  145 000 Kč pro  SDH Suché 

Lazce.
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

10/3 Schválení  výše  finančních  prostředků  (pokladny)  pro  platby  v hotovosti  na 
období 2023 - 2026.

- Starosta navrhl výši finančních prostředků v pokladně pro účel vyplácení v hotovosti 
na 20 000 Kč. Je to částka, která byla schválena i v minulém volebním období 2018 – 
2022. Pro tyto potřeby plateb v hotovosti je dostatečná a není jí třeba měnit. 

- Starosta  vyzval  zastupitele  k hlasování  o  schválení  výše  finančních  prostředků 
(pokladny) pro platby v hotovosti na období 2023 - 2026.

            Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0



11/3 Schválení finanční částky pro vedení MČ Suché Lazce pro rychlé financování na 
období 2023 - 2026.

- Starosta navrhl částku pro rychlé financování ve výši 5 000 Kč. Stejnou částku pro 
tento  způsob  financování  měl  schváleno  zastupitelstvem  i  v předešlém  volebním 
období. 

- Starosta vysvětlil, k čemu slouží částka na rychlé financování. Je to maximální částka, 
za  kterou  může  starosta  zaplatit  za  jeden  účet,  který  je  účtován  do  pokladny 
v hotovosti. Je to limit, který se osvědčil již ve volebním období 2018 – 2022 a není 
třeba ho měnit.

- Starosta  vyzval zastupitele  k hlasování  o  schválení finanční částky pro vedení MČ 
Suché Lazce pro rychlé financování na období 2023 - 2026.
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

12/3 Ustavení likvidační a inventarizační komise pro období 2023 – 2026
- Starosta do 3členné Inventarizační a likvidační komise navrhl jako předsedu p. Pavla 

Nelešovského a jako členy p. Davida Vavrečku a Mgr. Petra Orieščíka.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o  ustavení likvidační a inventarizační komise 
pro období 2023 – 2026
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

13/3 Prodej malotraktoru v majetku MČ Suché Lazce.
- Starosta sdělil, že tento bod řešíme dlouhodobě a z několika důvodů se přerušil. Na 

webových stránkách obce a na úřední desce byl zveřejněn záměr prodeje malotraktoru.  
K rukám starosty byly doručeny 4 nabídky na odkup malotraktoru. 

- starosta  sdělil,  že  je  velmi  překvapen,  kolik je  nakonec  nejvyšší  nabídnutá částka. 
Výsledná nejvyšší cena je 232 000 Kč a nabídl ji  P. David Sonek. Druhá nejvyšší 
částka byla společnost Servis mechanizace živočišné výroby - Kostřiba s.r.o. 215 380 
Kč, dále pak pan Denis Kučera s cenou 157 321 Kč a poslední nejnižší nabídka byla 
pan Jiří Kurdiovský s cenou 32 100 Kč. Nabídky byly podány na základě záměru, 
který byl schválen zastupitelstvem městské části a byl vyvěšen na úřední desce. Příjem 
z prodeje malotraktoru jde do našeho rozpočtu. Cena je konečná a nebude se od ní 
odečítat DPH. 

- Starosta vyzval k hlasování o prodeji malotraktoru v majetku MČ Suché Lazce
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

-
14/3 Žádost AVZO Suché Lazce o dočerpání dotace v roce 2023.

- Starosta sdělil, že v roce 2022 měla složka AVZO jubilejní výročí a obec k tomuto 
výročí poskytla dotaci, kterou, nedokázalo AVZO v roce 2022 vyčerpat, a proto žádá o 
využití této dotace v roce 2023. 

- P. Oldřich Kubesa sdělil, že 20 000 korun bylo určeno na 55. výročí AVZO, které se 
mělo uskutečnit v listopadu 2022. Kulturní dům byl v té době obsazen ZŠ a MŠ Suché 
Lazce a proto vedení rozhodlo udělat oslavu výročí v následujícím roce v únoru 2023. 
A proto žádáme zastupitelstvo o schválení převedení této částky do roku 2023.

- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o dočerpání dotace pro AVZO TSČ ČR ve výši 
20 000 Kč v roce 2023.
Zastupitelé souhlasí: Pro 10, proti 0, zdržel se 0

15/3 Různé



- P. Tomáš Balhar se dotázal na projektanta, který dělá domovní přípojky v naší obci, 
jak postupuje.

- Starosta sdělil, že mu projektant pan Horák zaslal plán, které přípojky jsou již hotové, 
které rozpracované a které chystá v nejbližší době realizovat. Začal s přípojkami na 
Sedlické ulici a pokračuje směrem nahoru k obchodu. Na konci léta by pravděpodobně 
měly být přípojky hotové.

- Mgr.  Jiří  Friedel  se  dotázal,  zda  by  nebylo možné  zrychlení  projektu  na  přípojky. 
Předpokládá, že přes léto se již bude chtít většina domů připojit do kanalizace a s tím 
jsou spojeny i rezervace firmy, které provedou výkop přípojky.

- Starosta přislíbil, že se zkontaktuje s panem Horákem,  jak by se dalo uspíšit projekty 
přípojek popř. by obec oslovila dalšího projektanta.

- P. David Vícha se dotázal, zda je možné na ulici ke Strážnici dát značku slepá ulice. 
Již se několikrát stalo, že až na Strážnici vyjely kamiony, neboť je tam navedla GPS 
a  nemohli  se  ze  Strážnice  dostat,  Jediná  možnost  je  celou  cestu  zpátky  couvat. 
Upozornění by jistě pomohlo.

- Starosta slíbil, že osloví dopravní inspektorát PČR a magistrát města Opavy.
- P.  David  Vícha  se  dotázal  na  nevhodné  obruby  chodníku  především  na  ulici 

Přerovecká č. o. 108.
- Starosta sdělil, že v letošním roce se budou dělat nové chodníky po celé délce ulice 

Přerovecká a dojde k nápravě. Předpokládaná realizace chodníků je v květnu 2023, 
projekt je již hotový, je to zakázka většího rozsahu a bude vyhlášeno výběrové řízení 
na realizaci chodníků.

- Starosta informoval zastupitele, že osloví firmu Zásilkovna.cz, zda je možné v obci 
umístit box, na vyzvedávání zásilek. 

- Mgr. Jiří Friedel poděkoval za novou cestu na ulici Na Pískovně. A dále se dotázal,  
kdo odhrnuje sníh na bočních ulicích v obci, neboť u nich docházelo k tomu, že byla 
odhrnuta jen část cesty a tudíž docházelo k tomu, že auto jedoucí proti sobě se neměla 
jak vyhnout.

- Starosta sdělil, že smlouvu o odklízení bočních ulic uzavírá TS Opava a.s.. Starosta 
zajistí na tohoto pracovníka kontakt a případné nesrovnalosti s odklidem sněhu, s ním 
bude řešit.

- Mgr.  Jiří  Friedel  se  dotázal  na  nové  obruby  na  křižovatce  ulic  Na  Pískovně  a 
Přerovecká, kde SMVaK opravovali poškozený vodovod, jsou celé ulámané, kdo se 
postará o opravu.

- Starosta sdělil, že budou poškozené obrubníky reklamovat.
- Mgr. Martina Škrobánková poděkovala zastupitelstvu za zaplacení nájmu v Hostinci U 

Baly a pronajatí  zdarma kulturního zařízení pro potřeby ZŠ a MŠ Opava – Suché 
Lazce. Dále všem rodičům, kteří se podíleli na stěhování jak do náhradních prostor tak 
zase zpátky a také zaměstnancům obce.

- Dále informovala, že ne všechen nábytek se může do renovovaných místností použít 
a prostředky školy nejsou moc velké, a tudíž zvažuje udělat veřejnou sbírku pro školu.

- Starosta navrhl spíše oslovit firmy a podnikatele v blízkém okolí, zda by částku na 
materiál  pro  školu  neposkytli.  Starosta  navrhl  Mgr.  Martině  Škrobánkové  napsat 
seznam, co vše škola potřebuje a  následně zkontaktovat  firmy a podnikatele,  kteří 
budou ochotni na školu přispět.

- Starosta  informoval  zastupitele,  že  se  musí  schválit  Dodatek  č.  2  ke  smlouvě  o 
rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce střecha + rekonstrukce, kde se navýšily náklady na 
podlahy o 516 893 Kč i s DPH.

←



- Starosta vyzval zastupitele k hlasování o schválení Dodatku č. 2 k rekonstrukci ZŠ  
a MŠ Suché Lazce střecha + rekonstrukce v částce 516 893 Kč i s DPH.

← Zastupitelé souhlasí: Pro 9, proti 0, zdržel se 1
←
- Tomáš Balhar se dotázal na pouliční osvětlení parkoviště u místního hřbitova, zda je 

možné zde umístit lampu, v těchto místech je tma.
- Starosta sdělil, že je to možné, pouze se musí domluvit umístění pouliční lampy.
- Mgr. Martina Škrobánková sdělila, že se zvedl nájem za tělocvičnu ze 60 Kč na 100 

Kč za hodinu pronájmu. 
←

Závěr
←
←
←
←

P. Josef Doboš Pí Darina Vašková
                                    
                                                    

                                                   



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

konaného dne 10. 01. 2023 v 18:15 hodin
v místo konání, Přerovecká 129/68, Suché Lazce

1/3 ZMČ 23 Zahájení zasedání zastupitelstva 

2/3 ZMČ 23 Schválení programu zasedání zastupitelstva městské části
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Program zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce
Výsledek hlasování: 
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

3/3 ZMČ 23 Volba ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
Zastupitelstvo městské části
1. volí
Zapisovatelku zápisu pí Zuzanu Kubicovou ze zasedání
zastupitelstva městské části konaného dne 14. 09. 2022
a ověřovatelé
a) p. Josefa Doboše
b) pí Darina Vašková
Výsledek hlasování: 
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

4/3 ZMČ 23 Kontrola usnesení ze dne 09. 12. 2022
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
Kontrolu usnesení zastupitelstva MČ Suché Lazce ze dne 09. 012. 2022
Výsledek hlasování: 
Pro: 9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

5/3 ZMČ 23 Zpráva starosty o chodu obce
Zastupitelstvo městské části
1. Bere na vědomí
- Informace o kolaudaci ČOV 
- Informace o dokončení rekonstrukce ZŠ a MŠ Suché Lazce
- Informace o dokončení financování bočních uliček
- Informace o poruše vodovodu na křižovatce ulic Přerovecká x Na 
Pískovně
- Informace o dotaci Ministerstva životního prostředí Nová zelená 
úsporám Ligth

                                   - Informace o Tříkrálové sbírce
-Informace o lekcích jógy



- poděkování panu Davidovi Závěšickému za aktivitu kolem kapličky 
sv. Jana Nepomuckého
-Informace o zrušení transparentního účtu k veřejné sbírce na opravu 
sochy sv. Jana Nepomuckého
- poděkování pí. Friedlové za dlouholetou práci pro obecní úřad
- poděkování složkám za konání akcí.

        
Výsledek hlasování: 
Pro: 9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
Usnesení: PŘIJATO

6/3 ZMČ 23 Kronika na období 2023 - 2026.
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
P. Davida Závěšického, aby vedl kroniku obce s odměnou 12 000 Kč 
ročně
Výsledek hlasování: 
Pro:9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se1 
Usnesení: PŘIJATO

                                    

 7/3 ZMČ 23 Redakční rada sucholazeckého zpravodaje pro období 2023 - 2026.
            Zastupitelstvo městské části

schvaluje
Redakční radu sucholazeckého zpravodaje ve složení: David Závěšický, 
Ing. Václav Skuplík a Mgr. Petr Orieščík 

. Výsledek hlasování: 
Pro:9, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

8/3 ZMČ 23 Schválení rozpisu rozpočtu MČ Suché Lazce na rok 2023
Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Rozpis rozpočtu na rok 2023
2. určuje
starostu Mgr. Petra Orieščíka a místostarostu Ing. Václava Skuplíka 
osobami pověřenými vykonávat rozpočtová opatření.
Výsledek hlasování: 
Pro:10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

9/3 ZMČ 23 Schválení dotací obecním spolkům pro rok 2023
Zastupitelstvo městské části
schvaluje
Dotace pro obecní složky na rok 2022 v této výši:

     Střelecký klub polní kuše  36 000 Kč
Myslivecký spolek Hoštata  35 000 Kč.
AVZO TSC ČR Skála, z.s. 29 500 Kč
Klub důchodců                                 60 000 Kč  
SDH Suché Lazce 50 000 Kč



TJ Suché Lazce 145 000 Kč.
Výsledek hlasování: 
Pro:10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 
Usnesení: PŘIJATO

10/3 ZMČ 23 Schválení výše finančních prostředků (pokladny) pro platby 
v hotovosti na období 2023 - 2026

Zastupitelstvo městské části
1. schvaluje
Výši finančních prostředků (pokladny) pro platby v hotovosti na období 
2023-2026 ze výši 20 000 Kč. 
Výsledek hlasování: 
Pro:10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

1
1/3 ZMČ 23 Schválení finanční částky pro vedení MČ Suché Lazce pro rychlé 

financování na období 2023 - 2026.
Zastupitelstvo městské části
1. Schvaluje
Finanční částku pro vedení MČ suché Lazce pro rychlé financování 
v období 2023-2026 ve výši 5 000 Kč. 
Výsledek hlasování: 
Pro:10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

12/3 ZMČ 23 Ustavení  likvidační  a  inventarizační  komise  pro  období  2023  – 
2026.

 Zastupitelstvo městské části
1. Schvaluje
Ustanovení likvidační a inventarizační komise pro období 2023 – 2026 
ve složení Pavel Nelešovský, David Vavrečka a Mgr. Petr Orieščík.
Výsledek hlasování: 
Pro:10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

13/3 ZMČ 23 Prodej malotraktoru v majetku MČ Suché Lazce.
Zastupitelstvo městské části
1. Schvaluje
Prodej malotraktoru v majetku MČ suché Lazce panu Davidu Sonkovi 
za částku 232 000 Kč.
Výsledek hlasování: 
Pro:10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

14/3 ZMČ 23 Žádost AVZO Suché Lazce o dočerpání dotace v roce 2023
Zastupitelstvo městské části
1. Schvaluje



Dočerpání dotace ve výši 20 000 Kč v roce 2023 s tím, že nemusí tuto 
částku vracet do rozpočtu městské části Suché Lazce, ale vyúčtuje jí ve 
vyúčtování dotace z roku 2023.
Výsledek hlasování: 
Pro:10 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0 
Usnesení: PŘIJATO

15/3 ZMČ 23 Různé
Zastupitelstvo městské části
Bere na vědomí:
- Informace o projektech na kanalizační přípojky
- Informaci o značce „slepá ulice“ Ke Strážnici 
- Informaci o opravě chodníků na ulici Přerovecká
- Informace o oslovení firmy Zásilkovna.cz.
- Informace o odhrnování sněhu na ulic Na Pískovně
- Informace o odhrnování sněhu na ulic Na Pískovně
- poděkování Mgr. Martiny Škrobánkové za pomoc škole
- informace o financování nábytku v ZŠ a MŠ Suché Lazce
- informace o pouličním osvětlení u místního hřbitova
- informace o zvýšení nájmu za místní tělocvičnu v ZŠ a MŠ Suché 
Lazce z 60 na 110 Kč za hodinu. 

Zastupitelstvo městské části
1. Schvaluje
Znění dodatku č. 2 k rekonstrukci ZŠ a MŠ Suché Lazce střecha + 
rekonstrukce v částce 516 893 Kč i s DPH
Výsledek hlasování: 
Pro:9 Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1 

Závěr

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


