USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva obce Mokré Lazce
konaného dne 27. 11. 2018
v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Schvaluje:
21/2/18

- zapisovatelka: M. Falharová
navrhovatelé usnesení: Ing. Kamil Pastuszek, Ing. Matěj Šteyer
ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Kudela, Ing. Jan Adámek

22/2/18

- program zasedání

23/2/18

- složení finančního výboru: předseda Ing. Kamil Pastuszek, členové: Ing. Pavla

Žídková, Jaromír Benda
24/2/18

- složení kontrolního výboru: předseda Ing. Jan Adámek, členové: František

Bamhor, Zdeněk Pustka
25/2/18

- složení výboru pro práci s mládeži:

předseda Mgr.Bc. Ondřej Pika, členové:
Daniela Malohlavová, Miroslav Brukner

26/2/18

- složení výboru kulturního a sportovního: předseda Ing. Matěj Šteyer, členové: Ing.

Jakub Holoubek, Jiří Martiník
27/2/18

- složení výboru životního prostředí: předsedkyně Ing. Pavla Žídková, členové: Mgr.

Ing. Lukáš Raida, Ing. Miloš Martiník
28/2/18

- složení stavebního výboru: předseda Ing. Miloš Martiník, členové: Ing. Pavla

Žídková, Mgr. Ing. Lukáš Raida
29/2/18

- Rozpočtové opatření č. 9/2018 ve výši 3 658 317,12 Kč

30/2/18

- Výkaz o plnění rozpočtu Obce Mokré Lazce k 30. 9. 2018

31/2/18

- navýšení závazných ukazatelů na rok 2018 pro ZŠ Mokré Lazce, příspěvková

organizace o částku 1 433,- Kč
32/2/18

- navýšení závazných ukazatelů na rok 2018 pro MŠ Mokré Lazce, příspěvková

organizace o částku 944,- Kč
33/2/18

- individuální dotaci na rok 2019 ve výši 50 000, - Kč pro LK Mokré Lazce z.s.,

Hájová 114, 747 62 Mokré Lazce, IČ: 47810068, na základě Žádosti o individuální
dotaci ze dne 8. 11. 2018 na celoroční provoz, uzavření veřejnoprávní smlouvy a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Dotace bude rozdělena následovně:
45 000, - Kč na opravu a údržbu sportovního zařízení, energie, pojištění a 5 000, Kč na zajištění činnosti (Mokrolazecká 60). Viz. rozpis jednotlivých položek
v příloze č. 1, která je součásti žádosti o individuální dotaci. Součásti smlouvy
bude požadavek na vyúčtování dotace.

34/2/18

- individuální dotaci na rok 2019 ve výši 154 000, - Kč pro FK Sokol Mokré Lazce

z.s., Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, IČ: 70630151, na základě
Žádosti o individuální dotaci ze dne 12. 11. 2018 na revitalizaci a provoz
fotbalového areálu, uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy. Dotace bude rozdělena následovně: 110 000, - Kč dotace na
provoz, 44 000, - Kč na revitalizaci areálu. Viz. rozpis jednotlivých položek
v příloze, která je součásti žádosti o individuální dotaci. Součásti smlouvy bude
požadavek na vyúčtování dotace. Požadavek na dotaci na oslavu 70 let FK bude
řešen samostatně, pokud se oslavy uskuteční.
35/2/18

- finanční dar ve výši 15 000, - Kč ZO ČZS Mokré Lazce na dovybavení moštárny

a úhradu programu pro děti při akci „Smažení vajec“.
36/2/18

- finanční dar ve výši 10 000, - Kč Charitě Opava – spoluúčast při financování

provozu Charity Opava, darovací smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
37/2/18

- prominutí nájemného ZO ČZS Mokré Lazce za užívání sálu Obecního domu při

konání Silvestrovského setkání 31. 12. 2018 (energie a další poplatky hradí
nájemce).
38/2/18

- prodej nemovitého majetku, a to pozemku p. č. 1100/3 o výměře 3 m2 manželům

xxxxx a xxxxx, bytem xxxxx za celkovou cenu 2 700, - Kč (druh pozemku: orná
půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 485 pro k.ú. Mokré
Lazce za cenu ve výši 900,- Kč/m2), kupní smlouvu a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy. Poplatek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí kupující.
39/2/18

- nájemce rodinného domu v majetku Obce Mokré Lazce (Generála Vlachého č.p.

51, 747 62 Mokré Lazce) paní xxxxx, nájemní smlouvu a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
40/2/18

- nájemce (pachtýře) na obecní pozemky dle záměru – společnost Zemědělská a.s

Opava - Kylešovice, Bílovecká 1162/167, IČO: 253 45 401, nájemní smlouvu
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
41/2/18

- smlouvu o spolupráci na pilotním projektu (Zhodnocení účinnosti sběru skla do

tašek při souběžném sběru papíru a plastu do individuální sběrné sítě v systému
odděleného sběru vybraných složek komunálních a obalových odpadů v obci
Mokré Lazce) mezi Obcí Mokré Lazce a společností EKO-KOM a.s. a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
42/2/18

- smlouvu o budoucí smlouvě – poskytování odborného sociálního poradenství mezi

Obcí Mokré Lazce a Centrem sociálních služeb Ostrava a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
43/2/18

- Plán inventur k provedení inventarizace majetku Obce Mokré Lazce k 31. 12. 2018

a složení jmenovaných inventarizačních komisí.

44/2/18

- Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mokré Lazce k

30. 9. 2018 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
45/2/18

- podání žádosti o dotaci na technické vybavení pro JSDH Mokré Lazce - 9. výzva

MAS Opavsko IROP hasiči 2018, (elektrocentrála, osvětlovací souprava, LED
svítilny 6ks, LED reflektor 2ks + stativy, prostředky pro odstraňování spadlých
stromů – řetězová pila, ochranná přilba, ochranná protipořezová zásahová obuv
a návleky na kalhoty).
46/2/18

- finanční dar ve výši 1 000, - Kč Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín

70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice č.p. 146, Bartošovice.
47/2/18

- Cenový návrh firmy Marius Pedersen a.s. na rok 2019 na provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů, smlouvu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Bere na vědomí:
-

nabídku firmy IV – Nakladatelství s.r.o. – podpora příručky „První pomoc není věda“
informaci o způsobu výběru dodavatele energií na další období a požadavku na platby za
skutečně odebrané množství energie
informaci o probíhajících a připravovaných akcích na další období:
cyklostezka Mokré Lazce - Štítina, vydáno stavební povolení, konzultace na SFDI, podání
žádosti o dotaci 11/2018, v případě úspěchu realizace 2019/2020, cena dle rozpočtu
2,2 mil. Kč
cyklostezka Mokré Lazce – Lhota - příprava studie, firma Kamaro
sportovní areál: altán + hřiště (dětské + workout),
komunitní centrum s knihovnou - podána žádost o dotaci
oprava místních komunikací – povrchy (asfalt) Jubilejní, Na Spojce, Cihelní, Pavla
Křížkovského, příjezdová MŠ
opravy chodníků – Sokolská, Nádražní
přeložit některé části chodníků na ulici Gen. Vlachého
protipovodňové opatření nad podchodem pod I/11 směrem k lesu, připravena studie
zahájení přípravy projektové dokumentace na vybudování oddílné kanalizace včetně ČOV

V Mokrých Lazcích 28. 11. 2018

------------------------------------František Šteyer
starosta obce

-----------------------------------------Ing. Petr Kudela
místostarosta obce

