
4. (PRACOVNÍ) ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOKRÝ LOM

Termín konání: úterý 7. února 2023 od 19:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Přítomni: Brůžek Miroslav, Dychtl Petr, Ehrlich Martin, Kursa Jaroslav, Šnorková Markéta, Vaclík 
Václav, Zvoníčková Denisa

1. Zasedání Zastupitelstva obce Mokrý Lom (dále zastupitelstvo) bylo zahájeno v 19:00 hodin 
starostou obce Martinem Ehrlichem („dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že 
jelikož není v plánu přijímání žádných usnesení, svolal zasedání v původně stanoveném 
termínu pouze jako pracovní (tj. neveřejnou) poradu k informování zastupitelů o stavu agend
OÚ za uplynulé období. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO (viz příloha 
č. 1) konstatoval, že přítomno je všech 7 členů ZO, takže zastupitelstvo je kompletní.

Předsedající určil zapisovatelem M. Brůžka.     

2. Předsedající se zastupiteli se shodli na dalším řádném termínu svolání zastupitelstva 
v termínu 2.3.2023 od 18:00.

3. Předsedající seznámil ZO s aktuální agendou obce. Volba prezidenta republiky proběhla 
v poklidu a v pořádku. Kontrola, která volby tentokrát navštívila, neshledala žádné 
nedostatky. Jako na začátku každého roku je nutné ze strany obce vyplnit a odeslat značné 
množství dotazníků, hlášení a dokumentů nejrůznějším úřadům. Účetní obce se zabývá 
rozsáhlou agendou poplatků za komunální odpad, pitnou vodu a poplatky ze psů. Během 
vyřizování poplatků nabízí OÚ občanům obce možnost zasílání informativních e-mailů či SMS 
z plánovaného informačního systému. Zájem je zatím jen částečný, OÚ předpokládá zvýšení 
zájmu po spuštění a ověření systému.

K uvedenému bodu nebylo zásadních připomínek.

4. Předsedající informoval ZO o poklesu hladiny PV ve vodojemu obce ve dnech od 21.1.23 a 
zejména o dramatické ztrátě velkého objemu vody ve dnech od 29.1. do 1.2.2023. Dále pak 
informoval o krocích, které vedení obce podniklo k nápravě stavu. Pravděpodobným 
důvodem poklesu hladiny byla shledána problematická přípojka PV do JZD v obci. JZD však již 
disponuje vlastním zdrojem vody, a jak uvádí, vodu z původní přípojky obce už nevyužívá, 
nepotřebuje ji. Tato přípojka a síť na ni napojená byla po zkušenostech z minulých let 
opakovaně shledána jako riziková a cílem obce je v jarních měsících 2023 vodovodní přípojku 
zrevidovat a ve vhodném místě přípojku od řádu po předchozím upozornění vedení JZD zcela 
odpojit.

K uvedenému bodu nebylo zásadních připomínek.

5. Předseda informoval ZO o podání žádosti o dotaci POV k revitalizaci okolí OÚ. OÚ vyčká na 
rozhodnutí o přidělení dotace, v mezičase začne s přípravnými pracemi (nákres architekta pro 
podání ohlášky na stavební úřad, vyhledání realizačních subjektů, termínování).

K uvedenému bodu nebylo zásadních připomínek.

6. Předsedající seznámil V. Vaclíka s dokumentací k ČOV Mokrý Lom a kanalizaci. Originální 
dokumentaci převzal místostarosta, aby zajistil digitalizaci a příp. kopie dokumentů. Potřebné 
dokumenty pak předá V. Vaclíkovi pro potřebu správy a revitalizace ČOV.

K uvedenému bodu nebylo zásadních připomínek.



7. Předsedající informoval ZO o ohlášeném Staročeském masopustu v Polžově 19. února 2023 
cca v 9:30. Dále informoval ZO o každoroční plánované akci Vlajka pro Tibet.

K uvedenému bodu nebylo zásadních připomínek.

8. J. Kursa informoval o velkém množství falešných poruchových hlášení z vodojemu v Polžově.
Příčinou je zřejmě defektní relé, dodavatel byl opakovaně informován R. Rynešem, dodavatel 
ale zatím nenabídl konkrétní termín nápravy. Místostarosta se spojí s R. Rynešem a po 
dodavateli budou požadovat urychlenou nápravu.

9. Místostarosta informoval o technických záležitostech v obci:

- Poslední výsledky rozborů jak odpadních vod, tak pitné vody vč. radonových zkoušek 
z prosince 2022 byly v pořádku.

- Při silném větru docházelo ve večerních hodinách k častým výpadkům veřejného 
osvětlení. Byly proto doplněny rozpěrky na společné vzdušné vedení NN a VO v trase hl. 
silnice v obci.

- V Lahuti hučí při večerním dobíjení z VO reproduktory veřejného rozhlasu. Bude řešeno 
v součinnosti s dodavatelem zařízení.

- U Vl. Kubouška objednána výměna protékajícího kohoutku na pánském WC v KD Mokrý 
Lom.

- Na nefunkčním radaru směr Ločenice byla provedena oprava, vyměněn regulátor, 
zařízení je zprovozněno.

- V průběhu ledna a prosince byl pro bezpečnější zimní údržbu dokončen ořez dřevin u 
místní komunikace obce a u silnice na Polžov v části obce.

- K upravenému kanálu při komunikaci do Polžova bude osazen patník s cílem zamezit 
riziku poškození na podzim opraveného mezikruží.

- DTM: obec odešle vyplněné dotazníkové šetření k DTM. OÚ poskytuje dostupné mapy sítí 
v obci správcům projektu. Po konzultaci s Krajským úřadem OÚ vyčká dalších výzev, 
Mokrý Lom díky své velikosti i nadále spadá mezi předpokládané příjemce technické a 
finanční pomoci ze strany KÚ.

K uvedeným bodům nebylo zásadních připomínek.

10. M. Šnorková informovala ZO o neúnosně špatné kvalitě ovzduší při zatápění sousedů z č.p. 2.
Zřejmě nevhodným způsobem topení jsou dle jejího sdělení obyvatelé přilehlých nemovitostí 
v topné sezoně pravidelně vystavováni velké koncentraci spalin, je vcelku nemožné větrat, 
sušit prádlo atd. Vedení obce prověří legislativní možnosti řešení situace a bude se věcí 
zabývat.

K uvedenému bodu nebylo zásadních připomínek.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:05 hod.

Zapsal M. Brůžek




