
16. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom  
konané dne 29.12.2008 od 18:00 hod. 

 
Přítomni:  Ehrlich Martin, Mojžíš Václav, Ančinec Miroslav, Dychtl Petr, Kursa Jaroslav, 

Tybitancl Josef 
Omluven: Krčín Jan 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Stav financí 
3. Rozpočtové změny č. 3 
4. Plán obnovy vodovodů a kanalizací 
5. Poplatky na r. 2009 
6. Mzda účetní 
7. Oprava židlí v KD 
8. Rozpočet 2009 
9. Různé 

 

USNESENÍ 
z 16. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom  

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
� Rozpočtovou změnu č. 3/2008 
� Plán obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2009-2020 
� Poplatky za svoz komunálního odpadu v následující výši: 

• svoz 52x – 1 800,- Kč za 1 popelnici 
• svoz 42x – 1 600,- Kč za 1 popelnici 
• svoz 26x – 1 100,- Kč za 1 popelnici 
• svoz 13x - 700,- Kč za 1 popelnici 
• jednorázový svoz – 70,- Kč za 1 popelnici 
• PE pytel 120 l – 80,- Kč 

� Poplatky za psy ve stejné výši jako v r. 2008 2008 (50,- Kč za jednoho psa; za každého dalšího 
psa 100,- Kč) 

� Poplatky za vodné a stočné, které se bude platit paušálem podle schématu: dospělí občané, 
přihlášení k trvalému pobytu v obci, budou platit 200,- Kč; za přípojku do budovy, ve které 
není nikdo přihlášen, se bude platit 800,- Kč 

� Valorizaci hrubé měsíční mzdy účetní obce od ledna 2009 
� Rozpočet obce na r. 2009 jako vyrovnaný; příjmová i výdajová strana schválena ve výši 

885 000 Kč  
� Realizaci opravy židlí v KD Mokrý Lom dle cenové nabídky L. Petrové 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
� Stav peněžních prostředků na běžném účtu 
� Připomínku J. M. k rozpočtu obce na r. 2009  
� Podání žádosti do POV 2009 na opravu místní komunikace 
� Územní plán obce Ločenice byl připomínkován J. Tybitanclem ohledně ochranného pásma 

vodovodu M. Lom u zpracovatele ÚPD ing. Urbance 
 
Usnesení na závěr jednání jednomyslně schválili všichni přítomní zastupitelé. 
 
Zapisovatel:  J. Tybitancl 
Ověřovatelé: V. Mojžíš a M. Ančinec  


