17. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom
konané dne 27.2.2009 od 19:00 hod.
Přítomni: Ehrlich Martin, Mojžíš Václav, Ančinec Miroslav, Dychtl Petr, Krčín Jan, Kursa
Jaroslav, Tybitancl Josef; J. Borovka
Program:
1. Zahájení, stav financí
2. Rozpočtové změny č. 4
3. Grant na obnovu drobné sakrální architektury
4. Grant na webové stránky obce
5. CzechPoint, grant MVČR
6. Územní plán
7. Funkční odměny
8. Stav v obecních lesích
9. Vodojem Polžov
10. Různé

USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom
Zastupitelstvo obce schvaluje:










Předběžně odsouhlasenou rozpočtovou změnu č. 4/2008
Žádost v GP JčK - obnova drobné sakrální architektury na opravu kapličky v Polžově; jako
dodavatel byla vybrána firma Dual stavby Besednice
Dodavatele na tvorbu www stránek: firmy E14 (design) a MK computer (programování)
Pořízení terminálu Czech POINT na OÚ Mokrý Lom a využití dotace MV ČR pro tento účel;
s tím i související body:
• Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu,
prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech
POINT“
• Dodavatele technologií a souvisejících služeb pro Czech POINT - firmu Autocont CZ, a.s.
na základě její nabídky ze dne 4.2.2009
Pořízení územního plánu Mokrý Lom (dále též jen „ÚP“) dle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) stavebního zákona; zároveň s tím i:
• starostu obce ing. Martina Ehrlicha dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako
zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např.
§ 47 odst. 1 a odst. 4, § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční období
tohoto zastupitelstva
• uzavření smlouvy (o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování územního plánu
Mokrý Lom pro Obecní úřad Mokrý Lom) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se
společností UPLAN, s.r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona
Na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb. měsíční výši funkčních odměn od 1.2.2009
Příspěvek do SMO Pomalší na r. 2009 ve výši 6 Kč/občana

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:








Stav peněžních prostředků na běžném účtu
Přidělení krajské dotace na webové stránky obce
Zprávu o povinnosti požívat datové schránky od 1.7.2009
Zprávu o stavu obecních lesů a o plánu výsadby (přednesl J. Borovka)
Do příštího zasedání zajistí ing. J. Tybitancl nejméně dvě cenové nabídky na opravu vodojemu
v Polžově a bude proveden výběr dodavatele
Zprávu o činnosti kontrolního výboru (přednesl M. Ančinec)
Prezentační projekt Pomalší „16 zastavení“ (včetně webové stránky 16zastaveni.com) je hotov
a bude v dohledné době distribuován ve formě DVD

Usnesení na závěr jednání jednomyslně schválili všichni přítomní zastupitelé.

Zapisovatel: J. Tybitancl
Ověřovatelé: J. Krčín a M. Ančinec

