USNESENÍ
ze 42. zasedání zastupitelstva obce Mokré Lazce
konaného dne 8. 8. 2018
v 17:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
ZO schvaluje:
631/42/18
632/42/18
633/42/18

- zapisovatelka: M. Falharová
- navrhovatelé usnesení: ing. P. Kudela, R. Galvas
- ověřovatelé zápisu: J. Benda, A. Flejberk

634/42/18

- program zasedání

635/42/18

- kontrola úkolu

636/42/18

- Smlouvu o poskytování služeb nebo prací mezi Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje a Obcí Mokré Lazce (jedná se o bezplatné provádění zkoušek
a odborných kontrol technických prostředků za účelem ověření jejich provozuschopnosti, plnění
tlakových lahví, provádění servisní činnosti technických prostředků) a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy

637/42/18

- - umístění části stoky AD a čerpací stanice včetně přípojky NN (akce – odkanalizování Obce
Štítina) na katastrálním území Mokré Lazce dle předložené situace (viz. příloha)

638/42/18

- žádost MUDr. Romana Mrovce o schválení montáže klimatizačních jednotek do zubní ordinace
v budově obecního úřadu (náklady hradí nájemce MUDr. Mrovec)

639/42/18

- sponzorský dar ve výši 7 000,- Kč xxxxx (na pokrytí části nákladů při pořádání běžeckého
závodu „Mokrolazecký přespolňák“ dne 15. 9. 2018), darovací smlouvu a pověřuje
místostarostu obce k podpisu smlouvy

640/42/18

- přijetí investiční dotace – poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, program: 11 781 –
podpora rozvoje regionů, název akce: Oprava místní komunikace v obci Mokré Lazce, dotace
ve výši 50% uznatelných nákladů, max. 921 441,- Kč, (identifikační číslo 117D815009538),
účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy

641/42/18

- Dodatek č. 2 ke SOD mezi Obcí Mokré Lazce a firmou Milimex, akce „Novostavba požární
zbrojnice“ (upřesnění technické specifikace vybraných položek rozpočtu /bez vlivu na cenu
jednotlivých položek/, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy

642/42/18

- Dodatek č. 1 ke SOD mezi Obcí Mokré Lazce a firmou Fichna –Hudeczek a.s., akce „Odborné
učebny ZŠ Mokré Lazce – stavba“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy (navýšení ceny
o částku 134 687,- Kč, jedná se o požadované a schválené vícepráce dle změnových listů 1 – 4,
viz.příloha)
- Dodatek č. 1 ke SOD mezi Obcí Mokré Lazce a firmou STA – SMEK s.r.o., Bílovec, akce
„Oprava a údržba místní komunikace Jubilejní a Na Spojce“ a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy (navýšení ceny o částku 118 392 Kč bez DPH, jedná se o požadované a schválené
vícepráce, viz.příloha a prodloužení termínu realizace z důvodu víceprací o 6 kalendářních dnů
a na základě skutečnosti, že se zhotovitel ke dni 21. 6. 2018 stal plátcem DPH, se navyšuje cena
díla o DPH.)

643/42/18

644/42/18

Smlouvu č. 4000217953 o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících mezi Obcí Mokré Lazce a firmou GasNet, s.r.o. zastoupenou na základě plné moci
společností GridServices,s.r.o. – napojení novostavby požární zbrojnice

ZO bere na vědomí:

- Informaci o projednání žádosti občanů o změnu dopravního značení na ulici Polní.
- Žádost firmy DomA Kobeřice o spolufinancování sociálních služeb v Obci Mokré Lazce
požadovaná částka 10 000,- Kč
- Nabídku firmy CODEXIS – rozšíření o službu „monitor GDPR“ za jednorázový poplatek 9 900,- Kč
- Nabídku na nákup pozemku parc. č. 10/12 – 30 m2 – ostatní plocha a parc. č. 10/15 – 27 m2 – ostatní
plocha za celkovou cenu 15 000,- Kč. Původní nabídka byla za částku 6 560,- Kč. Prodávající JUDr.
Martin Horák LL.M., insolvenční správce dlužníka ROBOT, spol. s.r.o. „v likvidaci“. Nutno prověřit
opodstatněnost výrazného navýšení ceny oproti původní oficiální nabídce.
Informace o probíhajících investičních akcích:
- hasičárna – v současné době probíhá realizace střechy a vyzdívání příček
- odborné učebny, venkovní učebna ZŠ – dokončují se stavební práce, nábytek a IT technologie
budou dodány do 24. 8
- Oprava a údržba MK Jubilejní a Na Spojce (chodníky) – probíhá usazování obrubníků
a pokládka dlažby. Vícepráce: výměna a osazení 7 ks uličních vpustí, bourání betonu Na Spojce,
kompletní oprava kanalizační šachtice na křižovatce Jubilejní/Sokolská, větší podíl červené dlažby
pro nevidomé, opravy vjezdů nad rámec smlouvy

Úkoly: -

---------------------------------František Šteyer
starosta obce
Vyvěšeno : 14.8 . 2018

-----------------------------------------ing. Petr Kudela
místostarosta obce
Sňato:

