USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce Mokré Lazce
konaného dne 20. 3. 2019
v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Schvaluje:
86/6/19

- zapisovatelka: M. Falharová

navrhovatelé usnesení: Ing. Petr Kudela, Ing. Mgr. Lukáš Raida
ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Ondřej Pika, Ing.Matěj Šteyer
87/6/19

- upravený program jednání:

vypuštěn bod 6. – Hřbitovní řád, doplněno Rozpočtové opatření č. 2/2019 a
Inventarizace obce k 31. 12. 2018
88/6/19

- Dar paní xxxxx ve výši 3 000,- Kč na pořádání akcí Klubu seniorů Mokré Lazce

89/6/19

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi

Moravskoslezským krajem a Obcí Mokré Lazce na poskytnutí investiční dotace ve
výši odpovídající 50% dotace poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra GŘ HZS
ČR, maximálně však ve výši 225 000, - Kč, účelově určenou na financování
uznatelných nákladů spojených s pořízením nového dopravního automobilu pro
jednotku požární ochrany SDH obce Mokré Lazce
90/6/19

- Ing. Jiřího Knoppa na komplexní administraci veřejné zakázky na dodavatele

v rámci zakázky „Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Mokré Lazce“ za
nabídkovou cenu 12 000,- Kč
91/6/19

- Realizaci dětského a workoutového hřiště ve sportovním areálu

92/6/19

- Zhotovitele dětského a workoutového hřiště ve sportovním areálu firmu Bonita

Group Service s.r.o.Tišnov (cena včetně DPH činí 913 802, - Kč), smlouvu o dílo
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
93/6/19

- Provedení víceprací při výstavbě požární zbrojnice dle požadavku objednatele

v částce 162 026,53 Kč vč. DPH (viz. příloha)
94/6/19

- Rozpočtové opatření č. 2/2019 v částce 80 000,- Kč

95/6/19

- Inventarizaci majetku Obce Mokré Lazce k 31. 12. 2018

Bere na vědomí:
-

Informace starosty o jednání s vedoucím obvodního oddělení Policie ČR Kravaře
Informace o III. vlně kotlíkových dotaci a dopis MAS
Informace o průběhu výstavby požární zbrojnice
Informace o připravované cyklostezce Mokré Lazce – Lhota u Opavy

V Mokrých Lazcích 25. 3. 2019

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

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

