
5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MOKRÝ LOM

Termín konání: čtvrtek 2. března 2023 od 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu.

Přítomni v čase 18:00: Brůžek Miroslav, Dychtl Petr, Ehrlich Martin, Kursa Jaroslav, Šnorková Markéta
Předem omluvena: Zvoníčková Denisa, příchod 18:13
Nepřítomen: Vaclík Václav

Program:

1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření
3. Žádost o podporu Linky bezpečí
4. Rybářský řád
5. Vodovody obce
6. Zasílání informací občanům
7. Informace z výborů
8. Informace z obecního úřadu

1. Zasedání Zastupitelstva obce Mokrý Lom (dále zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18:00 hodin 
starostou obce Martinem Ehrlichem („dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že 
zasedání bylo řádně svoláno v souladu s jednacím řádem. Předsedající dále z prezenční listiny 
přítomných členů ZO (viz příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů ZO, takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ke zveřejněnému zápisu z minulého jednání nikdo 
nevznesl výhrady.

Předsedající určil zapisovatelem M. Brůžka a ověřovateli zápisu M. Šnorkovou a P.Dychtla,
kteří tuto funkci přijali.

Návrh usnesení 2023-5/1: Zastupitelstvo schvaluje program jednání podle návrhu zveřejněného na 
úřední desce. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

2. Předsedající seznámil ZO se schváleným rozpočtovým opatřením 1/2023 (příloha č. 2), které 
je zveřejněno i na webových stránkách obce. K tomuto bodu jednání nikdo z přítomných 
nevznesl žádné další stanovisko ani výhrady. 

Návrh usnesení 2023-5/2: Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 1/2023. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

3. Předsedající předložil ZO žádost o příspěvek pro Linku bezpečí ve výši 2 000 Kč (příloha č. 3).
Předsedající informoval ZO, že touto formovou přispíváme na Linku bezpečí tradičně již řadu 
let. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Předseda finančního výboru J. Kursa podpořil poskytnutí příspěvku i s ohledem na 
projev jisté občanské sounáležitosti. Žádné další stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 2023-5/3: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 2 000 Kč pro Linku bezpečí. Výsledek 
hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

4. Předsedající seznámil ZO s návrhem ponechání platnosti rybářského řádu obce i v r. 2023 
(příloha č. 4). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. ZO se shodlo, že pokud to dovolí stav osádky v průběhu sezóny, může se část 



ryb využít k občerstvení při některé obecní příležitosti. Žádné další stanovisko sděleno 
nebylo.

Návrh usnesení 2023-5/4: Zastupitelstvo schvaluje záměr ponechat stávající Rybářský řád obce 
platný i na r. 2023. Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

5. Předsedající seznámil ZO s návrhem dodatku k vodovodnímu řádu obce na r. 2023 (příloha č. 
5), který je obdobný jako v minulých letech. Bylo přistoupeno ke zvýšení odběru bez nutnosti 
konzultace se správcem vodovodu (3 m3, u bazénu 4 m3 za den); je to i vzhledem 
k modernizaci zařízení na sledování hladiny vody. Jde o organizační opatření, které má 
předejít rychlému poklesu zásoby vody v letním období. Předsedající informoval o aktuálních 
přítocích z pramenišť, starší pramen má přítok 0,20l/s, nový pramen poskytuje 0,26 l/s. 
Vydatnost staršího a chuťově hodnotnějšího pramenu je s rezervou dostatečná pro pokrytí 
spotřeby PV v obci a proto je voda z novějšího pramene nyní nevyužívána. V případě potřeby 
je možné vodu z pramene obratem využít. Předsedající dále informoval ZO o zveřejňování 
výsledků rozborů PV na internetových stránkách obce. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Přítomná M. Vaclíková vznesla 
dotaz k možnosti preventivního informování občanů před pravidelnou dezinfekcí vodovodní 
soustavy.

Návrh usnesení 2023-5/5: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek k provoznímu řádu veřejného vodovodu 
Mokrý Lom s platností od 1.4.2023. Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo 
přijato.

6. Předsedající zastupitelstvo seznámil s tím, že probíhá konfigurace SW SMS-Vio pro 
informování občanů. 14 dnů služby je k otestování zdarma, dále se platí 1950,- bez DPH za 
rok. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádná další stanoviska ani výhrada sdělena nebyla.

Návrh usnesení 2023-5/6: Zastupitelstvo bere na vědomí spuštění systému pro informování občanů.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

7. Starosta požádal předsedy jednotlivých výborů o zprávu o proběhlé či plánované činnosti 
jednotlivých výborů. Finanční výbor se nesešel, předseda výboru informoval ZO o termínu 
zasedání výboru plánovaném na měsíc březen. Předsedkyně kontrolního výboru informovala 
ZO o zasedání 5.1.2023. Výbor přijal inventuru majetku obce bez výhrad. Další zasedání 
kontrolního výboru je plánované na 4. 5. 2023. Předsedající seznámil M. Šnorkovou se 
seznamem jubilantů. P. Dychtl informoval o provozu sběrného dvora, od 13.3. včetně budou 
služby dvora k dispozici opět 1x za 14 dnů, tedy každé liché pondělí ve standardním čase.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení 2023-5/7: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti výborů. Výsledek 
hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

8. Starosta přednesl informace z obecního úřadu:

- V Polžově proběhl 19.2.2023 Masopust, za OÚ odpořil akci místostarosta 

- DTM – digitalizované mapy odeslány KÚ

- Na první čtvrtletí 2023 je plánována revize dětského hřiště

- V 11. týdnu budeme s dodavatelem radaru řešit vzhledem k nové situaci posunutí radaru 
na komunikaci směrem od Ločenic



- Projekt rekonstrukce KD je zpracováván architekty, kterým byly předány podklady

- M. Šnorková informovala ZO o plánované akci Májka

- Přítomná M. Vaclíková se informovala na průběh akce chodníky, předsedající nastínil 
pravděpodobný sled kroků a jejich časovou náročnost. Do měsíce bude kontaktován 
projektant k revizi studie proveditelnosti z r. 2019, následně bude předloženo do 
zastupitelstva

- Při ukládání vzdušného vedení do země došlo ze strany zhotovitele k poškození lampy 
veřejného osvětlení v Polžově, místostarosta řeší se spol. Seterm, světlo má být 
nahrazeno

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hod.

Zapsal M. Brůžek

Ověřovatelé: P. Dychtl, M. Šnorková




