
Zpráva MČ Suché Lazce 

Hospodaření rok 2015 

Počet zaměstnanců: 

2x zaměstnanec full-time 

lx zaměstnanec VPP 

lx zaměstnanec DPČ 

Hospodaření 2015. 

Rozpočet 2015 PŘÍJMY (mimo vlastní příjmy městské části) 

Příjmy sdílené 2 975 000 Kč 
daně 

Rezerva z roku 369 200 Kč 
2014 

Získaná dotace na 315 270 Kč 
obecně 

prospěšné práce 

Ostatní získané 8 788 Kč 
dotace 

Celkem rozpočet 3 668 258 Kč 
2015 

PŘÍJMY (vlastní příjmy městské části) 

Poplatek ze psů rok 2015 45 783 Kč 
Pronájem doktor za rok 2015 11665 Kč 

Pronájem kulturní zařízení za rok 2015 14 750 Kč 
Prodej majetku (dlaždice) 517 Kč 
Celkem příjmy (vlastní) za rok 2015 72 715 Kč 

FINANČNÍ BILANCE ZA ROK 2015 

Celkové příjmy (mimo vlastní) 3 668 258 Kč 
Celkové příjmy (vlastní) 72 715 Kč 
Celkové výdaje 2 564 552, 87 Kč 

Celkové saldo (kladné) 1176 420,13 Kč 



Dovolte mi se teď více rozepsat o výdajích obce, které, jak je patrné z finanční bilance činily v roce 

2015 2 564 552, 87 Kč. 

Dotace složky: 

TJ Suché Lazce 190 000 Kč (vyčerpáno v plné výši) 

SDH Suché Lazce 91 000 Kč (vyčerpáno v plné výši) 

AVZO TSČ ČR 26 500 Kč (vyčerpáno v plné výši) 

Střelecký klub polní kuše 33 900 Kč (vyčerpáno v plné výši) 

Myslivecké sdružení Hošťata 25 000 Kč (vyčerpáno v plné výši) 

Klub důchodců 24 000 Kč (vyčerpáno v plné výši) 

Pozn. Dotace složkám činí podstatnou část výdajů obce, plně si uvědomujeme důležitost složek v obci 

a budeme se nadále snažit co nejvíce podporovat naše složky. Musíme, ale brát zřetel na možnosti 

obce. Dále bych rád uvedl na pravou míru, možná mylné, chápaní fungování JSDH Suché Lazce neboli 

lidově naše „zásahovka". JSDH Suché Lazce není složka typu SDH, TJ, AVZO atd. JSDH Suché Lazce je 

jednotka zřizována starostou obce a tudíž výdaje na fungování jednotky se započítávají do činnosti 

a výdajů obecního úřadu. Není tudíž možné spojovat SDH a JSDH do jedné složky. 

Výdaje 2015 

Elektrická energie 
Kulturní zařízení 11 325 Kč 
Obecní úřad+ Moštárna 36 861 Kč 
Hasičská zbrojnice 9 870 Kč 
Celkem za elektrickou energii 58 056 Kč 
Pozn. Obec by ráda v následujících letech investovala do technologií, které by měly srazit spotřebu 
energií na více než polovinu. Investice výhledová. 

Plyn 
Kulturní zařízení 27 784 Kč 
Obecní úřad + Moštárna 25 301 Kč 
Hasičská zbrojnice 349 Kč 
Celkem za plyn 53 434 Kč 
Pozn. Obec v roce 2016 a v roce 2017 plánuje investici do technologií, které by měly srazit spotřebu 
plynu až na 1/3 současného stavu. 

Voda 
Kulturní zařízení 1450 Kč 
Obecní hřiště 18 947 Kč 
Hasičská zbrojnice+ kašna 11868 Kč (napuštění kašny 2x za rok stojí 11200 Kč) 
Celkem za vodu 34 586 Kč 
Pozn. Obec by ráda investovala do vrtu na obecním hřišti, který by v dostatečné míře zajistil vodu pro 
zavlažování hřiště. Zastupitelstvo bude o této investici (její rentabilitě a možnostech dalšího využití) 
jednat. 

Pohonné hmoty 
Celkem 37 841 Kč 



Pozn. Pohonné hmoty obec využívá na sekačky, traktor, křovinořezy, sekačka obecní hřiště, potřeby 

zásahové jednotky, traktor válcování hřiště. Celková spotřeba pohonných hmot se odvíjí především 

od celoročního počasí. Velké sucho v roce 2015 snížilo spotřebu pohonných hmot. Oproti tomu např. 

zvýšilo spotřebu vody na obecním hřišti. 

Zpracování zeleného odpadu 

Celkem náklad 92 055 Kč 

Pozn. Obec chce již v roce 2016 si zpracovávat zelený odpad na svém území, tak, aby došlo významné 

úspoře výdajů obce. Zpracování zeleného odpadu byla doposud jedna z největších položek ve 

výdajích obce. 

Tisk zpravodaje 

Celkem náklady 40 048 Kč 

Pozn. Celkové náklady jsou pouze za tisk zpravodaje. Všechny ostatní činnosti provádí redakční rada 

zpravodaje a korektura zdarma. Musím z pozice starosty konstatovat, že náš zpravodaj je veden ve 

velmi vysoké kvalitě a jeho hodnota v smyslu poskytování informací našim občanům nenahraditelná. 

Kultura 

Celkové výdaje 96 196 Kč 

Pozn. Největší podíl na celkových výdajích na kulturní akce samozřejmě s sebou nese již tradiční 

Posvícení, které v tomto roce stálo cca 60 000 Kč. Z této částky zastupitelstvo schválilo 50 000 Kč na 

kulturní program a já jsem velmi rád, že se nám za tyto peníze povedlo zajistit velmi zajímavou 

nabídku atrakcí a s polovičním vstupným. Tentokráte se nepoužily finanční prostředky na agenturu a 

program Posvícení zajišťoval obecní úřad s dobrovolníky. Další výdaje na Posvícení byly zajištění 

toalet, zajištění pá rty stanů a občerstvení pro účinkující. Další výdaje na kulturu byly v řádech 

tisícovek použity na všechny kulturní a společenské akce v roce 2015. 

Jenom pro představu: 

Pořádání lx letní kino náklady cca 3 000 Kč 

Pivní festiválek náklady cca 6 000 Kč 

Guláš fest cca 3 000 Kč 

Vinobraní cca 4 500 Kč 

Další výdaje např: občerstvení veřejné brigády, akce pro děti, mikulášská diskotéka ... 

Dotace poskytnuté mimo položua kultura: 

TJ Suché Lazce 21 000 Kč- Dětský den 

SDH Suché Lazce 20 000 Kč - Dětský tábor 

Nákup techniky pro potřeby obce: 



Celkem 40 776 Kč 

Pozn. Obec musí investovat do poněkud starší obecní techniky, která má také pouze omezenou 

životnost a opravy jsou někdy dražší než pořízení nové techniky. V roce 2015 jsme zakoupili novou 

sekačku cca 12 000 Kč, nový křovinořez 7 000 Kč po slevě, nové ozvučení cca 6 000 Kč, samozřejmě 

také pracovní nářadí metly, lopaty, bruska, štětce a další věci sloužící pro běžnou údržbu obce. 

Opravy a údržba obecního traktoru 

Celkové náklady cca 40 000 Kč. 

Pozn. Obecní traktor je již pamětníkem a tomu taktéž odpovídají náklady na jeho údržbu a opravy. Je 

předpoklad, že bychom měli v roce 2018 zakoupit nový obecní traktor. Předpokládané výdaje 

v rozmezí 250 000 Kč- 400 000 Kč dle nabídky. 

Výdaje na zaměstnance, DPP a DPČ 

Celkové náklady 686 000 Kč 

Pozn. Obecní úřad má v současné době 2 zaměstnance na full-time, 1 zaměstnanec na DPČ, 2 

zaměstnanci na DPP. V celkových nákladech jsou samozřejmě započítány odvody sociální 

a zdravotní. Dále se platí kronikář a další nahodilé DPP při potřebě obce. 

Výdaje zastupitelstvo 

Celkové náklady 422 000 Kč 

Pozn. Výdaje se dělí mezi odměny - starosta, místostarosta, předsedové výborů, členové výborů 

a samotní zastupitelé. Započítáno je ve výdajích i povinný odvod zdravotního pojištění. Zde je nutno 

podotknout, že někteří ze zastupitelů odvádějí celou svojí odměnu do fondu starosty anebo přímo na 

určené akce. Např. v roce 2015 byla jedním ze zastupitelů zakoupena televize pro naši školku. Vedení 

obce odvádí měsíčně 10 % ze své odměny do fondu starosty. 

Další výdaje obce v roce 2015 

Nákup peřinek školka 8 500 Kč 

Nákup nové pneu AVIA hasiči 21000 Kč 

Svoz komunální odpad obecní úřad 4 800 Kč 

Oprava elektroinstalace Moštárna 23 700 Kč 

Školení zaměstnanci obce 3 150 Kč 

Pracovní oděvy zaměstnanci obce 8 594 Kč 

Údržba obecní hřiště 11 500 Kč 

Správa webových stránek 10 250 Kč 



Telekomunikační služby 13 575 Kč (v průběhu roku byl vysoutěžen nový operátor a zrušena pevná 

linka na obecním úřadě - celoroční úspora za telekomunikační služby činí cca 18 500 Kč) 

Povinné revize 4 900 Kč 

Služby TQM holding s.r.o. 20 075 Kč 

Dopravní dvojzrcadlo ulice Přerovecká 15 000 Kč 

Investice v obci za rok 2015, které nebyly hrazeny z rozpočtu městské části. 

Studie proveditelnosti „Kořenová čistička odpadních vod" - 40 000 Kč (hrazeno z rozpočtu msta 

Opavy) 

Výměna plotu na hřbitově - 40 000 Kč (hrazeno z rozpočtu Technických služeb Opava s.r.o.) 

Monitoring kanalizace ulice Přerovecká - 30 000 Kč (hrazeno z rozpočtu města Opavy} 

Oprava vjezdu ulice Májová a Střední + úprava chodníků - cena neuvedena (hrazeno z rozpočtu 

Technických služeb Opava s.r.o.) 

Předláždění chodníku ulice Přerovecká - cena neuvedena (hrazeno z rozpočtu Technických služeb 

Opava s.r.o.) 

Další nutné opravy, jako výměny kanálových vpustí, instalace nových pouličních světel, oprava 

veřejného osvětlení, zimní údržba vedlejších cest, jsou hrazeny z rozpočtu Technických služeb Opava 

s.r.o. 

ROZPOČET NA ROK 2016 

Celkové příjmy sdílené daně 4 428 000 Kč 
Celkové příjmy (vlastní - předpoklad} 85 000 Kč 
Získané dotace (obecně prospěšné práce} 2016 132 600 Kč 
Započítaní zůstatku za rok 2015 1176 420,13 Kč 
Celkem rozpočet na rok 2016 S 822 020,13 Kč 

Pozn. Celkový rozpočet na rok 2016 může být oproti danému výpočtu ještě vyšší a to z toho důvodu, 

že v průběhu roku se nám může podařit získat další dotace do rozpočtu. Minimálně se budeme snažit 

o získání dotací na výměnu obecní zeleně, dále pak na obecně prospěšné práce a zejména pak také 

na nové dětské hřiště při základní a mateřské škole, které se začne realizovat v tomto roce. 

Samozřejmě nutné opravy v naší obci týkající se běžné údržby, které vykonávají Technické služby 

Opava s.r.o., se do našeho rozpočtu nezapočítávají. 

Schválené dotace složkám na rok 2016 

TJ Suché Lazce 190 000 Kč (v dotaci je zahrnut i příspěvek 20 000 Kč na dětský den} 
SDH Suché Lazce 103 000 Kč (v dotaci je zahrnut i příspěvek 20 000 Kč na dětský tábor) 
Klub polní kuše 43 300 Kč 



(v rámci využití grantu z města bude finanční částka dotace o výši grantů 
ponížená) 

AVZO TSČ ČR 33 500 Kč 
Klub důchodců 24 000 Kč 

Mgr. Petr Orieščík, starosta 
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Jelikož současné vedení obce zastává jasný 
náz.or, že hospodařeni s veřejnými prostředky 
má být pod veřejnou kontrolou, připravili jsme 
pro Vás podrobné informace za rok 201S. Zde 
pouze jedno malé upozom!lní, že v hospodaření 
se zobrazují pouze finančnl prostředky, které 
byly utraceny z rozpočtu v roce 2015. Některé 
transakce mají svojí určenou splatnost a projev! 
se až v hospodaření za rok 2016. VěHm, že 
zpracovaná fonna pro Vás bude dostatečně 
přehledná a získáte informace, které Vám 

vnesou jasnou představu do čerpání rozpočtu 
městské části Suché Lazce. 
Upoiorninl: PFehled hospodaFen{ mistski 
č6sti Suché Lazce r.a rok 2015 není 
kompletním výpisem vlec/, jinanl!ních 
transakcí. Na úvod mi dovolte se zminit 
o statutu naši obce, který nám stanovuje Statut 
statutárního města Opavy. Oficiálně jsme jednou 
z osmi městských části města Opavy 
a fungováni naši obce, tak jako zastupitelstva, 
starosty a místostarosty upravuje zákon o obcích 
128/2000 Sb., a také již zmín!lný Statut města 
Opavy (celé znění statutu najdete na webu obce 
www,suchelazce,cz/clanky/statut>, který 
stanovuje ve své příloze č. 3 také nejdůležitějši 
součást a to je rozpočet obce. Od 1.1.2016 j e 
účinný nový Statut města, který všem městským 
částem navyšuje každoroční rozpočet Městské 

části, tedy i Suché Lazce, nově vypočítávají svůj 
rozpočet z podilu ze sdilených daní ze skutečně 
obdrženého výnosu těchto dani města celkem 
v roce minus dva roky od roku, na který se 
rozpočet připravuje a procentuálním podllem 
obyvatel MC k celkovému počtu obyvatel 

I Opavy. Ač se zdá být definice výpočtu složitá, 
je převedena do jednoduché tabulky, která při 
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zadáni vstupních dat automaticky vypočitá 
rozpočet jednotlivých městských částí. Plnění a 
čerpáni našeho rozpočtu můžete nově také vidět 
na našich webových strinkách na adrese: 
www.suchelazce.cz/clanky/hospodareni-obce. 
Mimo příjmy ze sdílených daní má městská část 
také své vlastní příjmy, které jsou tvořeny 
z poplatků za psy, pronájmu nebytových prostor, 
prodeje majetku, dotací a jiných nahodilých 
příjmů spojených s katastrálnim územim 
městské části. Tím, že jsou Suché Lazce 
městskou částí, nedisponují obvyklou výši 
finančních prostředku v rozpočtu, jako je to 
u samostatných obci typu Nové Sedlice. Mokré 
Lazce a třeba Pustá Polom. Podíl, který získává 
naše obec ze sdílených daní (definice viz výše) 
je 45 o/o. Ovšem naše obec o zbylé finanční 
prostředky nepřichází. zůstávají v rozpočtu 
města a hradí se z nich městská hromadná 
doprava, veřejné osvětleni, právní služby, účetní 
služby. nutné opravy na majetku obce, zímni 
údržba komunikaci a další služby, které jsou 
řízeny centrálně pro celé území statutárního 
města Opavy. Vedení obce se Vám bude snažit 
hospodaření obce zprostředkovávat co 
nejtransparentněji, ovšem s ohledem na fakt, 
že existují zákony, které nepovolují zveřejňovat 
kompletní informace. ale na druhou stranu 
existuje nová legislativa. která nám přímo 
nařizuje zveřejňovat informace o hospodaření 
obce. Můžu slíbit, že naše Suché Lazce půjdou 
cestou nejvyšší transparentnosti a toto vydaní 
sucholazeckého zpravodaje je jasným důkazem. 
Dále pak se Vám pokusíme co nejpřehledněji 
zveřejňovat informace o hospodařeni na našich 
webových stránkách. Rok 2015 se nesl ze strany 
vedení obce především v duchu seznámení se 
s úřadem, s jeho dokumentací a fungovánim, 
správným rozdělením kompetencí a zjištěním 
skutečného stavu majetku obce a jeho správy. 
Vedeni obce i z titulu toho, že jsme se museli 
plně seznámit s fungováním obce, se zaměřilo 

především na kulturní a společenský život 
v obci, který by měl svoji pestrosti obohatil 
a zkvalitnit život v obci. Samozřejmě na tomto 
místě musím také velmi poděkovat našim 
složkám, které se o kulturní a společenský život 
zasadily a zasazují. Taktéž nesmím zapomenout 
na Restaurací Heja a Hostinec U Baly, jenž svoji 
nabídkou taktéž přispivají k společenskému 
vyžití v obci. Rok 2016 se v souvislosti 
s kulturním a společenským životem ponese 
v podobném duchu, ale čekají na Vás 
"vylepšené" akce, tak abychom nespadli 
do stereotypu. V roce 2016 se také začnou 
realizovat první větší investice v obci. 

V následné části Vás seznámíme s hospodaře
nim obce u rok 2015. 

Rozpočet 2015 

PŘÍJMY (mimo vlastní pHjmy mlstské části) 
Příjmy sdílené daně 2 975 000 Kč 
Rezerva z roku 2014 369 200 Kč 
Ziskaná dotace na obecně 
prospěšné práce 
Ostatní získané dotace 
Celkem ror.počet 1015 

315 270 Kč 
8 788 Kč 

3 668 258 Kč 

PŘÍJMY (vlastni pF{jmy mlstské části) 
Poplatek ze psů rok 2015 45 783 Kč 
Pronájem doktor za rok 2015 11 665 Kč 
Pronájem kulturní uřízení 
za rok 2015 
Prodej majetku (dlaždice) 
Celkem pFijmy (vlastn{) Ul r. 2015 

14 750 Kč 
517Kč 

72 715 Kč 

FINANČNÍ BILANCE ZA ROK 2015 
Celkové příjmy (mimo vlastní) 3 668 258 Kč 
Celkové příjmy (vlastní) 72 715 Kč 
Celkové výdaje 2 564 552.87 Kč 
Celkové saldo (kladné) 1176 420,13 Kl! 
Dovolte mi se teď více rozepsat o výdajích 
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Zpráva inventárni a likvidační komise obce za rok 2015 

únor2016 
Ohlédnutf za hospodařenún 

obce v roce 2015. 

~~ 

- {i}~ mfstostarosta 
Pavel Neldovský 

byla téměř 120 kg. Na dalších schůzkách jsme 
sepsali a z půdy Obecního úřadu odvezli do 
sběrného dvora Technických služeb poškozené 
skříně, čalouněné židle i křesla, rozbitá kane. 
křesla a akumulační kamna. Jedny akumulační 

Naše tříčlenná likvidační a inventární komise, kamna se ještě nacházely v Kulturním domě, 
ve složeni P. Nelešovský, D. Závěšický a Mgr. ale ty už tam také nenajdete. 
P. Orieščík, zasedala v minulém roce několikrát Také jsme probrali majetek zásahové jednotky 
a probírala se ze začátku neopravitelným, sboru dobrovolných hasičů obce, ze kterého 
poškozeným nebo jinak nefunkčním jsme vyřadili zastaralý počítač s tiskárnou, který 
kancelářským majetkem obce, jako byly napf. darovalo město jednotce po povodních v roce 
kopírky, tiskárny, několik počltačli a monitorů, 1997. Dále plechové kanystry, staré boty. 
nefunkční mobilní telefony apod. U některých pracovní montérky, trička, několik hadic a savic. 
položek s vyšši pořizovaci cenou určených k Celková suma odepsaného majetku byla bez pár 
likvidaci bylo nutno dodat spolu se žádostí na korun 390 tisíc. 
magistrát i odborný posudek nezávislé odborné A abychom jen nelikvidovali majetek. pořídila 
popř. servisní firmy. To se také podařilo a po se například nová sekačka na trávu a zánovní 
schválení radou města jsme konečně mohli křovinořez, tlakový čistič, nový vysavač na 
"elektroodpad" vyřadit. Čekání na schválení koberce, nové peřinky do mateřské školky, repro 
ovšem trvalo několik měsíců a bylo potřeba box s mikrofonem. promítaci plátno do KD. 
mnoha osobních návštěv na příslušném odboru. Letos plánujeme dle finančních možností 
Po domluvě s Charitou Opava, chráněnou dílnou některé nářadí a vybavení dílny obecních 
ve Velkých Hošticích, jsme všechen tento vyřa- zaměstnanců obměnit, popřípadě repasovat. 
zený majetek odvezli na středisko k odborné Poznámka: Inventární soupis účetně vedeného 
likvidaci. Zde ho zdravotně hendikepovaní obecního majetku je zhruba 10 743 000 Kč 
pracovníci rozebrali. Hmotnost tohoto odpadu a 1 3 70 000 Kč je v JSDH. Pavel Nelešovský 

.. - --- - .. - -M,* J;+.;---
Vizua/izace nového školního hřiště 1 

První část projektu nového školního hřiště by 
měla být realizován v polovině roku 2016. Práce 
a jednání nad studií hřiště probíhaly od I 0.4. 
2015. Od,té doby proběhlo několik jednání 
a schůzek mezi členy zastupitelstva, školy. 
starosty a architekta Ing. arch. Petra Mlýnka. 
Průběh realizace a další informace o tomto 
projektu najdete na našem webu na adrese: 
www.suchelazce.cz/clanky/detske-hriskte-skola 
případně Vás budeme informovat v našem 
zpravodaji. Da11id ZávBický (redakce} 
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Příprava na otevření ordinace praktického k'kaře v Suchých Lamch 

Rád bych tímto informoval občany nejen naší 
obce, že plánuji v březnu zahájit provoz 
ordinace praktického lékaře pro dospělé, jak je 
již uvedeno na internetových stránkách obce. 
Vzhledem k zákonným lhůtám pro všechny 
potl'ebné úřední úkony se nepodařilo službu 
nabídnout dříve a termíny zbývajících jednání 
spíše směřuji ke spuštění provozu ve druhé 
polovinl bFezna. V počátečním období bude 
ordinační doba následující: 
Pondělf 15:30 - 18:00 hod. 
Úterý 07:00 - 10:00 hod. 
Středa 15:00 - 16:30 hod. (na objednání) 
Čtvrtek 15 :00 - 16:30 hod. 
Pátek 15:00 - 16:30 hod. 
V případě dostatečného zájmu o registraci pak 
v budoucnu plánuji rozšíření ordinačních hodin. 
Kromě typických služeb mé odbornosti nabízím 
i techniky myoskeletáln{ medicíny a u§n{ 
akupunkturu, mám značné zkušenosti 

I 

s pracovně lékařskou péči. Pro přeregistraci do 
mé ordinace si mohu dokumentaci od 
předchozího lékaře vyžádat poštou, bez nutnosti 
osobn{ho vyzvednut[ či poplatků. Doporučuji 
využít po zahájení mé činnosti během ordinační 
doby možnost telefonického objednání k 
návštěvě na tel. čísle 737 823 663. 
Mým cílem je zajistit moderní a kvalitní 
lékařskou péči přímo v naší obci, rád bych 
poděkoval zastupitelstvu a zejména panu 
starostovi za dosavadní podporu a pomoc při 
realizaci projektu. MUDr. Vít KaJpárek 

f'i, : 11rJ111k11 n •,lt1/,,a•: íhlš1 mfon,1J(C' ť' J.1. IIIU 

11nlqomv1 i~ou k d1~p1>1:1~1 n11 \,~·boi·,;, ua.l~~ 
"'l~".'·~·,5y~Jlí:~~ t'i;[~nk}''m1\~li::.,-1t-k„ pmk 
pfíp. Vi~ hudcm~ mformo~al v uk:lll!!lititc h. 
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obce, které, jak je patrné z finanční bilance, 
činily v roce 2015 2 564 552,87 Kč. 

Dotace složky: 
TJ Suché Lazce (vyče,páno 
v plné výši) 190 000 Kč 
SDH Suché Lazce (vyče,páno 
v plné výši) 91 000 Kč 
AVZO TSČ ČR (vyče,páno 
v plné výši) 26 500 Kč 
Střelecký klub polní kuše 
(vyče,páno v plné výši) 33 900 Kč 
Myslivecké sdružení Hošťata 
(vyče,páno v plné výši) 25 000 Kč 
Klub důchodců (vyče,páno 
v plné výši) 24 000 Kč 
Poznámka: 
Dotace složkám činí podsta1nou část výdajů 
obce, plně si uvědomujeme důležitost složek 
v obci a budeme se nadále snažit co nejvíce 
podporovat naše složky. Musíme ale brát zřetel 
na možnosti obce. Dále bych rád uvedl na 
pravou míru, možná mylné, chápani fungováni 
JSDH Suché Lazce neboli lidově naše 
"zásahovka". JSDH Suché Lazce není složka 
typu SDH, TJ, AVZO a podobně. JSDH Suché 
Lazce je jednotka zřizována starostou obce 
a tudíž výdaje na fungování jednotky se 
započítávají do činnosti a výdajů obecního 
úřadu. Není tudíž možné spojovat SDH a JSDH 
do jedné složky. 

Výdaje za rok 2015. 
Výdaje - elektrická energie: 
Kulturní zafízení 11 325 Kč 
Obecní úřad + Moštárna 36 861 Kč 
Hasičská zbrojnice 9 870 Kč 
Celkem za elektrickou energii 58 056 Kč 
Poznámka: Obec by ráda v následujicích letech 
investovala do technologií, které by měly srazit 
spotřebu energií na více než polovinu. Investice 
výhledová. 

Výdaje - plyn: 
Kulturní zařízení 27 784 Kč 
Obecní úřad+ Moštárna 25 301 Kč 
Hasičská zbrojnice 349 Kč 
Celke,n za plyn 53 434 Kč 
Poznámka: Obec v roce 2016 a v roce 2017 
plánuje investici do technologií, které by měly 
srazit spotřebu plynu až na 1/3 součaného stavu. 

Výdaje - voda: 
Kulturní zařízeni I 450 Kč 
Obecní hřiště 18 947 Kč 
Hasičská zbrojnice + kašna 11 868 Kč 
(napuštění kašny 2x za rok stojí 11 200 Kč) 
Celkem za vodu 34 586 Kč 
Poznámka: Obec by ráda investovala do vrtu na 
obecním hřišti, který by v dostatečné míře 
zajistil vodu pro zavlažování hřiště. 
Zastupitelstvo bude o této investici (její 
rentabilitě a možnostech dalšího využití) jednat. 

Pohonné h,noty: 
Celkem 37 841 Kě 
Poznámka: Pohonné hmoty obec využívá na 
sekačky, traktor, křovinořezy, sekačka obecní 
hřiště, potřeby zásahové jednotky, traktor 
válcováni hřiště. Celková spotřeba pohonných 
hmot se odvíjí především od celoročního počasí. 
Velké sucho v roce 2015 snížilo spotřebu 
pohonných hmot. Oproti tomu např. zvýšilo 
spotřebu vody na obecním hřišti. 

Zpracován{ zeleného odpadu: (kontejnery) 
Celkem náklad 92 055 Kě 
Poznámka: Záměrem vedení obce je již v roce 
2016 zpracovávat zelený odpad na svém území. 
Timto by došlo k významné úspoře výdajů obce. 
Zpracování zeleného odpadu byla doposud 
jedna z největších položek ve výdajích obce. 

Tisk zpravodaje: 
Celke,n náklady 40 048 Kč 
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Poznámka: Celkové náklady jsou pouze za tisk 
zpravodaje. Všechny ostatni činnosti provádí 
redakční rada zpravodaje a korektura zdarma. 
Musim :z pozice starosty konstatovat, že náš 
zpravodaj je veden na velmi vysoké úrovni 
kvality a jeho hodnota ve smyslu poskytování 
informací našim občanům je nenahraditelná. 

Kultura 11 obci: 
Celko11é výdaje 96 196 Kě 
Poznámka: Největší podíl na celkových 
výdajich na kulturní akce samozřejmě s sebou 
nesej iž tradiční Posvícení, které v tomto roce 
stálo cca 60 000 Kč. Z této částky zastupitelstvo 
schválilo 50 000 Kč na kulturní program 
a já jsem velmi rád, že se nám za tyto peníze 
povedlo :zajistit velmi :zajímavou nabidku atrakcí 
a s polovičním vstupným. Tentokrát se 
nepoužily finančni prostředky na agenturu. 
Program Posvícení :zajišťoval obecní úřad 
s dobrovolníky. Další výdaje na Posvícení byly 
zajištění toalet, zajištěni párty stanů 
a občerstvení pro účinkující. Dalšl výdaje na 
kulturu byly v řádech tisícovek použity na 
všechny kulturní a společenské akce v roce 
2015. Jenom pro představu: 
Pořádáni I x letní kino náklady cca 3 000 Kč 
Pivní festi11álek náklady cca 6 000 Kč 
Guláš fest cca 3 000 Kč 
Vmobrani cca 4 500 Kč 
Další výdaje např.: občerstveni veřejné brigády, 
akce pro děti, mikulášská diskotéka a podobně. 

Dotace poskytnuté mimo položku kultura: 
TJ Suché Lazce (Dětský den) 21 000 Kč 
SDH Suché Lazce (Dětský tábor) 20 000 Kč 
Nákup techniky pro pothby obce: 
Celkem 40 776 Kě 
Poznámka: Obec musí investovat do poněkud 
starší obecní techniky, která má také pouze 
omezenou životnost a opravy jsou někdy dražší 
než pořízeni nové techniky. V roce 2015 jsme 

zakoupili novou sekačku cca 12 000 Kč, nový 
křovinořez 7 000 Kč po slevě, nové ozvučení 
cca 6 000 Kč, samozřejmě také pracovní nářadí 
jako například metly, lopaty, bruska, štětce 
a další věci sloužící pro běžnou údržbu obce. 

Opravy a údržba obecn{ho traktoru: 
Celko11é náklady cca 40 000 Kč 
Poznámka: Obecní traktor je již pamětníkem 
a tomu taktéž odpovídají náklady na jeho údržbu 
a opravy. Je předpoklad, že bychom měli v roce 
2018 zakoupit nový obecní traktor. 
Předpokládané výdaje v rozmezí 250 000 Kč do 
400 000 Kč dle nabídky. 

Výdaje na :aměstnance, DPP a DPČ: 
Celko11é náklady 686 000 Kč 
Poznámka: Obecní úřad má v současné době 2 
zaměstnance na plný úvazek, I zaměstnanec na 
DPČ, 2 zaměstnanci na DPP. V celkových 
nákladech jsou samozřejmě započítány odvody 
sociální a zdravotní. Dále se platí kronikář 
a další nahodilé DPP při potřebě obce. 

Výdaje zastupitel&tvo: 
Celkové náklady 422 000 KE 
Poznámka: Výdaje se dělí mezi odměny -
starosta, místostarosta, předsedové výborů, 
členové výborů a samotní zastupitelé. 
Započítáno je ve výdajfch i povinný odvod 
zdravotního pojištění. Zde je nutno podotknout, 
že někteří ze zastupitelů odváděj! celou svoji 
odměnu do fondu starosty anebo přímo na 
určené akce. Např. v roce 2015 byla j edním ze 
zastupitelů zakoupena televize pro naši školku. 
Vedení obce odvádí měsíčně 10 % ze své 
odměny do fondu starosty. 
Aktu1Uni stav fondu starosty: 40 485 Kč 

DalJl llýdaje obce v roce 2015 
Nákup peřinek školka 
Nákup nové pneu AVIA hasiči 

8 500Kč 
21 OOOKč 
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Svoz komunální odpad obecní úřad 4 800 Kč 
Oprava elektroinstalace Moštárna 23 700 Kč 
Školení zaměstnanci obce 3 150 Kč 
Pracovní oděvy zaměstnanci obce 8 594 Kč 
Údržba obecní hřiště I 1 500 Kč 
Správa webových stránek 10 250 Kč 
Telekomunikační služby 13 575 Kč 
(V průběhu roku byl vysoutěžen noiryí operátor 
a zrušena pevná linka na obecním úřadě. 
Celoroční úspora za telekomunikační služby činí 
cca 18 500 Kč) 
Povinné revize 4 900 Kč 
Služby TQM holding s.r.o. 20 075 Kč 
Dopravní dvojzrcadlo ul. Přerovecká l S 000 Kč 

Investice II obci za rok 2015, které nebyly 
hrazeny: roq,o&u městské části. 
Studie proveditelnosti "Kořenová čistička 
odpadních vod" (hrazeno z rozpočtu města 
Opavy) 40 000 Kč 
Výměna plotu na hřbitově (hrazeno z rozpočtu 
Technických služeb Opava s.r.o.) 40 000 Kč 
Monitoring kanalizace ulice Přerovecká 
(hrazeno z rozpočtu města Opavy) 30 000 Kč 
Oprava vjezdu ulice Májová a Střední + úprava 
chodníků (hrazeno z rozpočtu Technických 
služeb Opava s.r.o.) cena neuvedena 
Předláždění chodníku ulice Přerovecká (hrazeno 
z rozpočtu Technických služeb Opava s.r.o.) 

cena neuvedena 
Další nutné opravy, jako výměny kanálových 
vpustí, instalace nových pouličních světel, 
oprava vefejného osvětlení, zimní údržba 
vedlejších cest, jsou hrazeny z rozpočtu 
Technických služeb Opava s.r.o. 

ROZPO<:ET NA ROK 2016 
Celkové příjmy sdílené daně 4 428 000 Kč 
Celkové příjmy(vlastní, předpoklad) 85 000 Kč 
Získané dotace (obecně prospěšné práce) 

132 600Kč 
Započítaní zůstat. zar. 2015: I 176 420,13 Kč 

Celkem rozpočet na r. 2016: 5 822 020, 13 Kč 
Poznámka: Celkový rozpočet na rok 2016 může 
být oproti danému výpočtu ještě vyšší a to 
z toho důvodu, že v průběhu roku se nám může 
podařit získat další dotace do rozpočtu. 
Minimálně se budeme snažit o získání dotací na 
výměnu obecní zeleně, dále pak na obecně 
prospěšné práce a zejména pak také na nové 
dětské hl':i!lti! při základní a mateřské škole, 
které se začne realizovat v tomto roce. 
Samozřejmě nutné opravy v naší obci týkajíc! 
se běžné údržby, které vykonávají Technické 
služby Opava s.r.o., se do našeho rozpočtu 
nezapočítávají. 

Schválené dotace složkám na rok 2016 
TJ Suché Lazce (v dotaci je zahrnut i příspěvek 
20 000 Kč na dětský den) 190 000 Kč 
SDH Suché Lazce (v dotaci je zahrnut i příspě
vek 20 000 Kč na dětský tábor) 103 000 Kč 
Klub polní kuše (v rámci využití grantu z města 
bude finanční částka dotace o iryíši grantů 
ponížená) 43 300 Kč 
AVZO TSČ ČR 33 500 Kč 
Klub důchodců 24 000 Kč 
S přáním všeho dobrého Petr Oridčlk, starosta. 

---~~·~.,~---
strana 

_As.L 


