Z Á P I S
z 26. zasedání zastupitelstva obce Mokré Lazce
konaného dne 28. 11. 2016
Přítomni :

A. Flejberk, ing. P. Kudela, ing. P. Žídková, R. Galvas, F. Šteyer,
L. Holoubková, Ing. K. Pastuszek, J. Benda

Neomluven:

Ing. J. Hrubý

Hosté:

M. Kudelová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1)

Zahájení, volba zapisovatele, navrhovatelů usnesení a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Došlá pošta
Rozpočtové opatření
Plnění rozpočtu k 30. 9. 2016
Pošta partner
Cenový návrh na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2017
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování odpadů
Plán inventur k provedení inventarizace majetku Obce Mokré Lazce
Rozpočet obce na rok 2017
Různé
Usnesení a závěr

Starosta zahájil zasedání, přivítal členy zastupitelstva i hosta. Seznámil přítomné s programem, který byl
zveřejněn na obou úředních deskách obecního úřadu a navrhuje program ke schválení :
- schváleno 8 hlasy
Dále starosta obce navrhuje:
- zapisovatele: M. Balážová
- ověřovatelé zápisu: ing. P. Žídková, L. Holoubková
- navrhovatelé usnesení: ing. P. Kudela , A. Flejberk
- schváleno 8 hlasy

2)

Kontrola usnesení – úkol nebyl

3)

Došlá pošta
- Základní organizace zahrádkářů Mokré Lazce podala 22. 11. 2016 žádost o prominutí nájmu za sál
Obecního domu, při konání Silvestrovského setkání v letošním roce. Starosta obce navrhuje nájemné
prominout, energie a další poplatky hradí nájemce.
- schváleno 8 hlasy
- Český svazu včelařů z.s. ZO Nové Sedlice požádal o poskytnutí daru ve výši 1 000,- Kč na rok 2017.
Starosta obce navrhuje požadavek schválit.
- schváleno 8 hlasy

4)

- Účetní p. Kudelová seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtového opatření č. 8 ve výši
428 405,- Kč.
- schváleno 8 hlasy

5)

- Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Výkazem o plnění rozpočtu Obce Mokré Lazce k 30. 9. 2016.
- schváleno 8 hlasy

6)

Pošta Partner
- Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutnosti rozhodnou, zda obec bude provozovat Poštu Partner.
S touto problematikou bylo ZO seznámeno již na dvou předešlých zasedáních ZO. Mezi členy zastupitelstva
převládá názor, že obec by neměla poštu provozovat. Tato činnost přísluší České poště, s.p. Při následném
hlasování zastupitelstvo jednohlasně nabídku České pošty na provozování Pošty partner obcí odmítlo.
- neschváleno 8 hlasy

7)
Firma Marius Pedersen dodala cenový návrh na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017. Oproti roku 2016 jsou dvě malé změny.
Jedná se o zvýšení sazby za odvoz skla o 5,- Kč na výsyp jednoho zvonu a snížení ceny za likvidaci
velkoobjemového odpadu 1,08 Kč – 0,645 Kč/kg. Zastupitelstvo souhlasí s cenovým návrhem a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
- schváleno 8 hlasy
8)

Starosta obce obeznámil ZO s OZV Obce Mokré Lazce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OZV. Dává návrh
ponechat cenu stejnou jako v minulých létech, tj. 500,- Kč na osobu a rok. Částka se tvoří ze skutečných
nákladů na odvoz a likvidaci komunálního odpadu (popelnic) tj. 406,- Kč a z částky, kterou určí obec 94,Kč (může být do výše 250,- Kč.) Změny v OZV – doplnění o bod 3, ve čl.4 (poměrná výše platby poplatku
při změně bydliště), bod. 2b v čl. 6 – osvobození od poplatku pro děti, které se v daném roce narodily.
Skutečné náklady obce (rok 2015) na odpady – 616,- Kč/os/rok. Z toho vyplývá, že obec doplácí na každého
obyvatele 116,- Kč na rok.
- schváleno 8 hlasy

9)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Plánem inventur k provedení inventarizace Obce Mokré Lazce
k 31. 12. 2016 a se složením jmenovaných inventarizačních komisí.
- schváleno 8 hlasy

10) Návrh rozpočtu Obce Mokré Lazce na rok 2017 byl rozeslán všem zastupitelům před jednáním ZO. Starosta
obce seznámil zastupitelstvo s následujícímu změnami oproti návrhu: příjmy položka 3117/2112 (odpisy) –
145 062,-, výdaje položka 3117/5331 (odpisy) 145 062. ZO schvaluje Rozpočet obce Mokré Lazce
na rok 2017 s výše uvedenými změnami..
- schváleno 8 hlasy
Starosta obce oznámil zastupitelstvu, že rozpočet obce bude zpracován v paragrafech jako v minulém roce.
- schváleno 8 hlasy
Účetní p. Kudelová seznámila ZO s Rozpočtovým výhledem na roky 2017 – 2021.
- schválen 8 hlasy
11) Různé
SDH byla přidělena dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 8 189,- Kč na základě
rozhodnutí MV, GŘ HZS ČR č.j. MV-28812-30/PO-IZS-2016. Dotace poskytnuta Min. vnitra krajům,
kraje přerozdělily tyto prostředky jednotlivým JSDH.
- schváleno 8 hlasy
Darovací smlouva mezi Obcí Mokré Lazce a Klubem rodičů Kapka o.s. (odměna za sběr papíru 14 268,Kč).
- schváleno 8 hlasy
Navýšení závazných ukazatelů ZŠ na rok 2016 o částku 134 490,- Kč. Jde o navýšení o odpisy
a dokončovací práce ve škole – dlažba zadního schodiště materiál (práce byly provedeny bezplatně)
a obkladačské práce navíc, nátěr soklu, truhlářské a montážní práce (fa Pěknik), demontáž, montáž
a hloubkové čištění interaktivních tabulí a projektorů (AV MEDIA), zámečnické práce – kliky, zámky,
pamětní deska, čištění žaluzií (p. Janta), zemní práce (p. Michálek), natěračské práce (p. Komárek),
podlahařské práce (p.Vícha).
- schváleno 8 hlasy
Navýšení závazných ukazatelů MŠ na rok 2016 o částku 28 890,- Kč. Navýšení o odpisy,
se o„brano“ na zajištění dveří, žaluzie v šatně a síto na okna do sklepa.
- schváleno 8 hlasy

jedná

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Mokré Lazce, p.č. 533,
, pos. VNN, IV-128007892(2) mezi Obcí Mokré Lazce a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o přípojku na ul. Bradkova pro pana
úhrada za zřízení VB je 17 515 Kč (96,5 m x 150 Kč = 14 475 + DPH), realizováno, cesta po
provedení bude opravena.
- schváleno 8 hlasy
ZO bylo seznámeno s Dohodou o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání
nemovitosti IE-12-8001893/DOH113, Třebovice - Hoštice, odb. Martinov, vedení V681/682/683; část NPT
SOK III. etapa mezi Obcí Mokré Lazce a ČEZ Distribuce a.s. (zastoupena OMEXOM GA Energo s.r.o.)
a pověřuje starostu obce k podpisu této dohody. Účelem této stavby je zajištění náhradního provozu optické
trasy vedení v úseku od TR Hoštice po odbočku Dolní Benešov po dobu výměny vedení. Optickou trasu je
nutno zachovat z provozních důvodů linek 110 kV v MSK.
- schváleno 8 hlasy
Starosta navrhnul schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8013085/2 Mokré Lazce 539/3,
NNk. Zřízení přípojky
NN p.
, p.č. 539/3 – roh ulice Bradkova/ spojovací ulička Výhony.
- schváleno 8 hlasy
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno již před zasedáním ZO návrhem na zvýšení poplatků za pronájem sálu
v Obecním domě. Jednalo se o navýšení za pronájem sálu při prodejních a předváděcích akcích, plesech
a rodinných oslavách. Sazby za pronájem velkého sálu OD a sportoviště – viz. příloha.
- schváleno 7 hlasy
- zdržel se 1 hlas
Starosta obce seznámil ZO s návrhem o navýšení poplatku za užívání kabelové televize od 1. 1. 2017 na
částku 800,- Kč/přípojku/rok. Do letošního roku byla sazba 700,-Kč / rok. Televize Prima zavedla poplatky
za vysílání, provozování smluvně zajišťuje společnost Katro Servis Semily, která nám přeúčtovává poplatek
za Primu ve výši 7,- Kč/přípojku / měsíc = poplatek na přípojku za rok činí cca 84,- Kč – navýšení poplatku
100,- Kč.
- schváleno 8 hlasy
Starosta obce obeznámil zastupitelstvo s nabídkou p.
o nákupu pozemku p. č. 878/2 o rozloze
1 317 m2 za nabídkovou cenu 6,- Kč / m2. Jedná se o lesní pozemek na Halovci u Štítiny p.č. 878/2 za
cenu 6,- Kč/m2 o rozloze 1317 m2 = 7 902 Kč. Pozemek sousedí s obecním pozemkem, majitelka je paní
. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy.
- schváleno 8 hlasy
Zastupitelstvo bylo seznámeno s Dodatkem č. 1 k SOD mezi Obcí Mokré Lazce a firmou Zamtherm spol
s.r.o. Jedná se o navýšení ceny o 15 856, - Kč a prodloužení termínu realizace do 15. 12. 2016. Při výkopu
bylo zjištěno, že v místě plánovaného septiku je dešťová kanalizace a plynová přípojka, takže původně
plánovaný typ septiku zde není možné umístit. Projektantka se zhotovitelem hledali náhradní řešení – užší
septik. Původní betonový septik od polského dodavatele byl nahrazen plastovým septikem, který se
objednával až v průběhu realizace – termín dodání 25. 11. 2016. Vzhledem k nejistému počasí je v dodatku
specifikováno, že práce, které nemohou být konány při nízkých teplotách (obklady, omítky) budou
dokončeny v co nejkratším termínu za příznivého počasí. Objekt bude v termínu předán a bude funkční,
nedodělky nebudou mít vliv na užívání žumpy ani terasy. ZO souhlasí s Dodatkem smlouvy č. 1 k SOD
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
- schváleno 8 hlasy
Dodatek č. 1 k SOD mezi Obcí Mokré Lazce a Jan Vydra, Přespolní 387, 739 32 Vratimov – Horní Datyně
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Způsob určení ceny díla se doplňuje o položki: Neznámý
průměr/cena (bez DPH) – 30,- Kč/běžný metr. Takto specifikované úseky budou zaměřeny, nebude zde
provedeno čištění a monitoring.
- schváleno 8 hlasy
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem dopisu mobilního hospicu Ondrášek .p.s., který žádá
o finanční dar. Tento mobilní hospic poskytoval v loňském roce služby jednomu našemu občanovi. Žádost o
příspěvek zaslal hospic všem obcím, ve kterých poskytoval služby. Starosta navrhuje dar ve výši 5 000,- Kč.
- schváleno 8 hlasy

FK Sokol Mokré Lazce si požádal o dofinancování na rok 2016 ve výši 30 000.- Kč. Starosta obce navrhuje
příspěvek na rok 2016 ve výši 10 000,- Kč (70 000,- Kč již FK obdržel, celková výše podpory na letošní
rok je tedy 80 000,- Kč). ZO schvaluje individuální dotaci pro FK Sokol Mokré Lazce, Pavla Křížkovského
158, 747 62 Mokré Lazce, IČO:70630151, na základě Žádosti o individuální dotaci ze dne 15. 11. 2016 na
dofinancování nákladů na provoz fotbalového klubu, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
- schváleno 8 hlasy
Zastupitelstvo obce bylo informováno o žádosti FK Sokol ML ze dne 15.10.2016 na dotaci na rok 2017 ve
výši 200 000.- Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce individuální dotaci ve výši 90 000,- Kč pro FK Sokol
Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, IČO:70630151, na celoroční provoz
fotbalového klubu. ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy. Dalších 10 000 Kč bude poskytnuto na nákup materiálu na opravy areálu – dřevo
na lavičky, barva na lavičky popř. nátěr oplocení (v případě, že se opravy budou realizovat).
Byl podán protinávrh na částku 200 000,- Kč. Hlasování:
- 1 hlas pro
Návrh 90 000,- Kč Hlasování:
- schváleno 7 hlasy
LK Mokré Lazce si požádal o dotaci ve výši 70 000,- Kč. Po diskuzi navrhl starosta obce individuální
dotaci na rok 2017 ve výši 30 000,- Kč pro LK Mokré Lazce z.s., Hájová 114, 747 62 Mokré Lazce,
IČO:47810068, na základě Žádosti o individuální dotaci ze dne 5. 10. 2016 na celoroční provoz lyžařského
klubu. ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
- schváleno 8 hlasy
Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádosti ČSZ ZO Mokré Lazce o poskytnutí daru ve výši 4 000,- Kč na
opravy místnosti pro moštování a nákup náhradního dílu na drtič. Obec v případě realizace poskytne
příspěvek v požadované výši.
- schváleno 8 hlasy
Z jednání ZO odešla ing. P. Žídková.
Místostarosta oce navrhnul peněžitý dar ve výši 40 000,- Kč p. Františku Šteyerovi za přípravu, organizaci
a zajištění kulturních a společenských akcí v obci např. Den obce, adventní setkávání a jiné.
- schváleno 7 hlasy
Studie ing. Taláška – zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Starosta seznámil zastupitelstvo s touto studií
a připomenul možnost zjednosměrnění ulic Kalamárská a Jubilejní.
- ZO bere na vědomí
Starosta obce seznámil ZO s investičními akcemi na rok 2017. Zdůvodnil potřebu pořídit informační cedule
v obci na sloupech popř. vybudovaných sloupcích (názvy ulic, směrové tabule OÚ, nádraží, hospoda, kostel,
potraviny…). Dále je nutná oprava a nátěr oken a dveří v budově Obecního domu, oprava podlahy v malém
sále OD, nátěr střechy na smuteční síni, úpravy dopravního značení, které vyplynou po schválení ze studie
„Zvýšení bezpečnosti v obci“.
- ZO bere na vědomí
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku MS Halovec – v případě, že MS Halovec bude odkupovat
pozemek pod chatami (vyčíslen na cenu 31 000,- Kč) poskytne obec finanční částku ve výši 1/3 hodnoty
pozemku na odkup tohoto pozemku. 1/3 proto, že MS Halovec sdružuje členy ze tří obcí a předpokládáme,
že i ostatní obce mohou přispět.
- ZO bere na vědomí
Žádost o dotaci českého svazu ochránců přírody Bartošovice na provoz záchranné stanice.
- ZO bere na vědomí
Starosta obce pozval zastupitelé na adventní setkávání.
- ZO bere na vědomí

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18:25 hodin.

Zapisovatel: M. Balážová……………………………..……..………………….……
Ověřovatelé zápisu: L. Holoubková....………………..……………………….……..
Ing. P. Žídková……….…….………..……….…………….…..

V Mokrých Lazcích dne 28. 11. 2016

