
26. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom  
konané dne 11.6.2010 od 18:00 hod. 

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

Václav, Tybitancl Josef 
 
Program: 

1. Zahájení, stav financí 
2. POV 2010 
3. Zajištění veterinárně asanačních činností 
4. Pasport dopravního značení 
5. POV 2010 – SMO Pomalší (infotabule) 
6. Územní plán 
7. Internet Polžov 
8. Žádost o odkup pozemku 
9. Zprávy z výborů 
10. Různé 

 
 

USNESENÍ 
z 26. zasedání zastupitelstva obce Mokrý Lom  

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
� Stav financí obce ke dnešnímu dni 
� Dotaci na pořízení informačních tabulí pro členské obce SMO Pomalší 
� Průběh jednání o Územním plánu Mokrý Lom; obdržení krajské dotace na pořízení ÚP ve výši 

33 000 Kč 
� Stav prací na JPÚ Polžov 
� Požadavky odboru dopravy MM ČB na dokončení místní komunikace mezi RD 
� Nízkou rychlost ADSL na všech linkách v Polžově (max. 1 Mbps), což činí technologii ADSL 

nevyužitelnou pro veřejný internet pro občany Polžova 
� Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru 
� Probíhající přípravu na zasílání účetních výkazu do CSÚIS 
� Stav na prameništi Stráže a na Polžovském rybníce 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 
� Uzavření smlouvy na zajištění veterinárně asanačních služeb (především odchyt toulavých 

zvířat) s firmou Animal Rescue 
� Nabídku firmy KB – realizace staveb na výstavbu přístřešku pro hasičskou techniku v rámci 

dotace z POV 
� Umístění informačních tabulí na pozemky p.č. 2631/11, 3170/1 a PK 3232 v k.ú. Mokrý Lom 
� Návrh na změnu Pasportu dopravního značení 
� Možnost pronájmu části pozemku p.č. 2447/17 panu J.M. (130 m2) 
� Příspěvek 5 000 Kč na povodněmi postižené obce v SMO Bukovec (příspěvek je zasílán 

společně za všechny obce v rámci SMO Pomalší) 



 
Zastupitelstvo obce zamítá: 
 
� Odprodej části pozemku p.č. 2447/17 panu J.M. 
 
 
 
Usnesení na závěr jednání jednomyslně schválili všichni přítomní zastupitelé. 
 
 
Zapisovatel:  J. Tybitancl 
 
Oveřili: J. Krčín a M. Ančinec  


