USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva obce Mokré Lazce
konaného dne 4. 9. 2019
v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Schvaluje:
166/10/19 - zapisovatelka: Ing. Pavla Žídková

navrhovatelé usnesení: Ing. Petr Kudela, Ing Kamil Pastuszek
ověřovatelé zápisu: Ing.Pavla Žídková, Mgr.Bc. Ondřej Pika
167/10/19 - program jednání
168/10/19 - žádost ředitelky MŠ o navýšení závazných ukazatelů na rok 2019 o částku 62 000,- Kč

na pořízení nového hracího prvku (Mašinka a vagon BEN) na zahradu MŠ
169/10/19 - sponzorský dar ve výši 8 000, - Kč xxxxx (na pokrytí části nákladů při pořádání

4. ročníku běžeckého závodu „Mokrolazecký přespolňák“ dne 5. 10. 2019),
darovací smlouvu a pověřuje místostarostu obce k podpisu smlouvy
170/10/19 - individuální dotaci na rok 2019 ve výši 30 000, - Kč pro FK Sokol Mokré Lazce z.s. Pavla

Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, IČ 70630151, na základě Žádosti o individuální
dotaci (Dotace na Oslavy 70. let založení FK Sokol Mokré Lazce), uzavřeni veřejnoprávní
smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
171/10/19 - Rozpočtové opatření č. 6
172/10/19 - Výkaz o plnění rozpočtu Obce Mokré Lazce k 30. 6. 2019
173/10/19 - Kupní smlouvu mezi Mikroregionem Matice Slezská a obcí Mokré Lazce na nákup

„Cyklostezky Mokré Lazce I. etapa, úsek Doškův Mlýn – lávka přes řeku Opavu“ za částku
30 000,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
174/10/19 - Dohodu o započtení mezi Mikroregionem Matice Slezská a Obcí Mokré Lazce (nákup

cyklostezky 30 000, - Kč/ náklady na údržbu cyklostezky 30 000, - Kč) a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy
175/10/19 - přijetí dotace z programu IROP na akci „Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou“

ve výši 1 900 000,- Kč
176/10/19 - realizaci akce „Půdní vestavba komunitního centra s knihovnou“
177/10/19 - komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi při výběru dodavatele na akci „Půdní vestavba

komunitního centra s knihovnou“ ve složení: František Šteyer, Ing.Petr Kudela, Ing.Pavla
Žídková, náhradníci: Ing.Kamil Pastuszek, Mgr.Bc.Ondřej Pika,Ing. Jan Adámek
178/10/19 - Smlouvu o bezúplatném převodu č. ÚV717/1541/2019/Št mezi Ředitelstvím silnic

a dálnic ČR a Obcí Mokré Lazce (jedná se o převod pozemků pod stavebním objektem SO
109 – Místní komunikace) a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy

179/10/19 - zhotovitele na realizaci akce „Studie na odvádění odpadních vod v obci Mokré Lazce“ firmu

J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. Opava, smlouvu o dílo a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy. Cena dle nabídky 544 500, - Kč (včetně DPH). Smlouva o dílo bude
podepsána s výše uvedeným uchazečem. Pokud tento neposkytne náležitou součinnost, bude
smlouva o dílo podepsána s uchazečem, který se umístil na dalším místě ve výsledném pořadí
dle zprávy o otevírání a hodnocení nabídek.
180/10/19 - demontáž stávajícího litinového kotle, úpravu rozvodného potrubí ÚT a úpravu plynové

kotelny v budově obecního úřadu firmou Instalatérství Kříbek s.r.o. za nabídkovou cenu
39 905, - Kč vč DPH
181/10/19 - program Obce Mokré Lazce – poskytování návratné finanční výpomoci na předfinancování

výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 3. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezského
kraje
182/10/19 - Vzor „Žádosti o návratnou finanční výpomoc – podporovaná oblast: kotlíkové půjčky
183/10/19 - Vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci“
184/10/19 - Vzor „Zástavní smlouvy“ k zajištění návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny

kotlů
Bere na vědomí:
- dopis firmy JK Grant – nabídka cykloboxů
- hodnotící kritéria při propachtování obecních pozemků
- informace o probíhajících a připravovaných investičních akcích:
Cyklostezka Mokré Lazce - Štítina
Cyklostezka Mokré Lazce – Lhota u Opavy
- Vytvoření komise pro spolupráci se zpracovatelem projektu „Studie – návrh řešení
nakládání s vodami na území obce Mokré Lazce“ ve složení: F.Šteyer, Ing. P. Kudela,
výbor životního prostředí (Ing.P.Žídková,Ing.Mgr.L.Raida,Ing.M.Martiník)
- informaci o přípravě zpravodaje
- informaci o kotlíkových projektech (retenční nádrže, zateplení staré hasičárny, výměna
kotlů v obecních budovách),
- sběr papíru Marius Pedersen – od roku 2020 bude sběr papíru součástí systému sběru
v naší obci
- informace o připravované změně č. 1 ÚP obce Mokré Lazce
- informace o ořezu 7 ks vrby a 1 trnky
Úkoly: V Mokrých Lazcích 9 . 9. 2019

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

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

