Vyjádření starosty obce k informacím zveřejňovaným na sociálních sítích
Na začátku září 2019 vznikla „Platforma PRO MOKRÉ LAZCE MOKROLAZEČTÍ OBČANÉ, tvořená
občany Mokrých Lazců, jejímž cílem je informovat a diskutovat o aktuálním dění v naší obci“ –
(převzato z webu promokrelazce.cz).
Některé informace, poskytované touto skupinou jsou nepravdivé a zavádějící.
Jako příklad uvedu příspěvek ze sociálních sítí ze dne 20. 11. 2019, cituji:
“MILIONOVÉ PODIUM ve sportovním areálu. Píšete nám jak vlastně má/mělo vypadat podium,
jehož realizaci (zatím) zastupitele neschválili. Odkazovali jsme na OÚML, kde je tato
dokumentace (zpracovaná v 4/2019) „tradičně“ k nahlédnutí, ale dobrá – TADY TO MÁTE !
Připomínáme, že nejnižší cena z VŘ na „novou hasičárnu“ byla cca 11,8 mil. Kč, celkové náklady
pak vzrostly (dle oficiálních informací, uvedených na stránkách obce) na cca 15,8 mil Kč
(+4 mil. Kč)! Podium v této ceně není zahrnuto a nelze na něj čerpat dotaci! „ - konec citace.

Pravdivé informace, které již byly zveřejněny v MOKROLAZECKÉM ZPRAVODAJI 2/2019 :
Cena dle uzavřené Smlouvy o dílo (SoD) a schválených dodatků s vítězem výběrového řízení
(fa Milimex) na provedení stavby Novostavba požární zbrojnice (na stavební práce):
Celková cena (Sod)
vícepráce dle dod. č. 3
vícepráce dle dod. č. 4
náklady celkem

bez DPH 11 785 000 Kč
bez DPH
193 060 Kč
bez DPH
123 796 Kč
bez DPH 12 101 856 Kč

DPH 2 474 850 Kč vč. DPH 14 259 850 Kč
DPH 23 167 Kč vč. DPH 233 603 Kč
DPH 25 997 Kč vč. DPH 149 793 Kč
DPH / náklady včetně DPH 14 643 246 Kč

Celkově byly náklady na realizaci stavby zvýšeny po projednání s projektantem, dodavatelem,
autorským a technickým dozorem a schválení zastupitelstvem obce o částku 316 856 Kč bez
DHP (včetně DPH 383 396 Kč).
Celkové náklady na stavební práce dle smlouvy a schválených dodatků činí 12 101 856 Kč bez
DPH. Tato částka včetně DPH je 14 643 246 Kč. Všechny tyto údaje jsou zveřejněny na
webových stránkách obce v sekci „Profil zadavatele“. Další náklady (cca 1,2 mil. Kč) byly
vynaloženy (jak je uvedeno v ML ZPRAVODAJI 2/2019) na projektovou přípravu, studii
proveditelnosti, administraci a dotační management, činnost koordinátora BOZP, autorský
a stavební dozor a další. Podařilo se nám získat dotaci na tuto akci ve výši 13,4 mil. Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec ze svého rozpočtu zaplatila celkem pouze 2,4 mil. Kč.
Proč jsou uvedeny nepřesné a zavádějící informace, ze kterých vyplývá, že obec někde
prohospodařila 4 mil. Kč?
Proč se „MOKROLAZEČTÍ OBČANÉ“ schovávají za touto „platformou“ a nejsou schopni se
podepsat?
Za jakou skupinu občanů „platforma“ mluví?
V obci je cca 1140 občanů. Kdo z občanů naší obce „platformu“ pověřil ke svému zastupování?
Pokud členové „platformy“ chtějí informovat a diskutovat o dění v obci, proč nedají na sebe
kontakt, ale jsou ochotni komunikovat pouze anonymně přes sociální sítě?
Předem děkuji „platformě“ za umístění mého vyjádření a zveřejnění odpovědí na mé dotazy
na sociálních sítích.
V Mokrých Lazcích 22. 11. 2019

František Šteyer, starosta obce

