Obec Mratín
se sídlem: Obecní úřad Mratín, Kostelecká 131, 250 63 Mratín, IČ: 00240494
tel.: 326 981 973, e-mail: obec@mratin.cz , http://www.mratin.cz
ID datové schránky: v6masws

Informace pro občany:
Vážení občané, touto formou přinášíme důležité informace k fungování
OÚ Mratín na přelomu roku, spolu s přehledem poplatků v roce 2021.
Otevírací doba mezi svátky:
OÚ Mratín: zavřeno od 23.12. – 31.12.2020
TS Mratín: zavřeno od 23.12. – 31.12.2020
Otevřeno pro veřejnost bude od 4.1.2021.
Sběrný dvůr bude otevřen v neděli
27.12.2020, i 3.1.2021 od 8.30 do 10.30h.

Platba za bio nádobu na rok 2021:
Částka za nádobu: 400,č.ú.: 8427201/0100
Variabilní symbol: číslo popisné a rok
(do zprávy pro příjemce uveďte: bio odpad)
Po zaplacení bankovním převodem bude
příslušná známka vhozena do schránky.

Obecní knihovna: zavřeno 28.12.2020, po
Novém roce dle aktuálních vládních nařízení.

První svoz bioodpadů v roce 2021 proběhne
v úterý 6. dubna, dále pak každé pondělí do
29.listopadu 2021.

Platby poplatků bankovním převodem jsou
možné od 1.1.2021, na pokladně OÚ od
4.1.2021!

Sběrný dvůr bude otevřen každou neděli
od 8.30 do 10.30 hodin.

Poplatky pro rok 2021 zůstávají stejné jako
v roce 2020.
Směsný komunální odpad na rok 2021:
Částka: viz. tabulka
č.ú.: 8427201/0100
Variabilní symbol: číslo popisné a rok
(do zprávy pro příjemce uveďte: typ nádoby
a interval svozů)

Poplatek z psa na rok 2021:
Částka viz. přehled níže
č.ú.: 8427201/0100
Variabilní symbol: číslo popisné a rok
(do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno
a příjmení)
Sazba poplatku ze psů r. 2021:
a) za prvního psa...................................300,b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele .................................................300,c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let ...........................................200,d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, který je osobou starší 65 let ....300,-

Typ nádoby

1 x týdně

1 x za 14 dnů

80L

2 000

1 000

120L

3 000

1 500

240L

6 000

3 000

Splatnost výše uvedených poplatků
31.3.2021!

1100L

27 500

13 750

Technické služby Mratín spol., s.r.o.

Po zaplacení bankovním převodem bude
příslušná známka vhozena do schránky.

r. 2021

cena bez DPH

cena s DPH

vodné

54,72 Kč/m3

60,18 Kč/m3

stočné

24,72 Kč/m3

27,19 Kč/m3

celkem

79,43 Kč/m3

87,37 Kč/m3

Vážení občané,
ozýváme se Vám po delší době netradiční písemnou formou. Důvodem je skutečnost, že celý
letošní rok je poznamenán virem COVID 19. Při jarní vlně jsme nestíhali realizovat vydávání
Mratínovin z důvodu neustálých legislativních změn, vyvolaných postupem koronaviru, takže
informace v novinách by nebyly aktuální. Pak nás postihla karanténa a množství práce
s přípravou projektů, rekonstrukcí budov zámečku a kočárovny, včetně realizace dalších dotací.
Rovněž se, bohužel, letos neuskutečnili žádné tradiční akce, jako Masopustní průvod masek,
Pálení čarodějnic, Den dětí, Vítání prázdnin a Jarmark spojený s Mistrovstvím republiky v
přípravě bramborového salátu. Museli jsme také oželet rozsvěcení vánočního stromu, a i
Mratínskou polední se zpívanými koledami, či rozdávání betlémského světla. Nekonáním akcí
jsme přišli o významnou obsahovou část novin. Bohužel se problematika s koronavirem
přesouvá i do roku 2021. Na otázku, kdy bude možný volný pohyb bez omezení a především
bez obav, že se virem někde nakazíme, dnes nikdo nedovede odpovědět. Tím pádem stále chybí
obsah a vydávání Mratínovin v tištěné podobě je jen těžko realizovatelné. Stávající mobilní
rozhlas, jako případná náhrada, také není ideálním řešením, navíc přihlášení do systému je
trochu komplikováno GDPR, což asi byl jeden z důvodů, proč se přihlásilo tak málo zájemců.
Proto jsme začali zvažovat, jakým progresivnějším a rychlejším způsobem informovat občany.
Vzor jsme si vzali v sousedních obcích Nová Ves a Bašť, které používají aplikaci pro chytré
mobilní telefony.
Tuto aplikaci, o které se kolega podrobně rozepisuje v samostatném příspěvku, chceme dát
občanům jako dárek k Vánocům. Její zavedení s sebou nese také i trochu nostalgie,
Mratínoviny, tak jak je známe, už nebudou vycházet.
PODĚKOVÁNÍ
Jménem obce Mratín, zastupitelstva ale i jménem všech čtenářů chci poděkovat šéfredaktorovi,
editorovi, a i grafikovi v jedné osobě, panu Zdeňku Novákovi, Bc. za celých 14 let žurnalistické
činnosti, kdy vydávání Mratínovin věnoval svůj osobní čas, bez jakékoliv odměny a byl tak
hlavním tahounem obecního periodika. Ještě jednou moc a moc děkujeme.

OBČANŮM OBCE
Na tomto místě bych chtěl v závěru roku poděkovat za všechny zastupitele a pracovníky Obce
Mratín všem místním spolkům a organizacím včetně Mateřské školky, ale také všem
bezejmenným občanům či dobrovolníkům, kteří se zasloužili svou prací a činy, konáním a
pomocí při zvládání zejména první, ale i druhé vlny koronaviru. Ještě jednou moc děkuji.
A všem přeji šťastné, klidné a pohodové vánoční svátky, mnoho úspěchů, pevné zdraví a vše
nejlepší v novém roce 2021.

Ing. Jiří Falek
starosta obce

Oficiální mobilní aplikace MRATÍN (od společnosti AppSisto)
Vzhledem k potřebě operativního komunikačního kanálu, jsme připravili aplikaci pro mobilní
telefony s operačním systémem ANDROID a iOS, ve které naleznete aktuální informace z naší
obce. Velmi zjednodušeně se jedná o tzv. “kukátko“ na webové stránky obce. Základní a
nedůležitější informace jsou nyní snadněji a přehledněji dostupné, přímo ve vašem mobilním
telefonu. Aplikace je provázána se stránkami obce www.mratin.cz, takže každá změna na webu
se promítne také v aplikaci. Ta současně umožňuje zasílat uživatelům upozornění (notifikace)
v případě, že bude třeba nějakou informaci speciálně zdůraznit. Při instalaci potvrďte: “povolit
oznámení“. Pro stažení aplikace do mobilního telefonu použijte QR kód nebo zadejte výraz
Mratín do Google Play, nebo Appstore. V případě dotazů nebo připomínek pište na
referent@mratin.cz.

Kam kráčíš Mratíne?
Téma č. 1: Odpady
Je to takový evergreen, spousty článků, které na radnici píšeme se pojmem odpady, jenom hýří,
bohužel.
Pro spoustu lidí je tento pojem jen položka v rozpočtu, nicméně z pohledu obce, je to jedna
z hlavních aktivit finanční, administrativní a personální zátěže.
Jako republika jsme na špici mezi evropskými národy z pohledu procent vytříděnosti odpadů.
To nás sice může těšit, ale v naší republice není vybudován odpovídající zpracovatelský
průmysl, který by využitím separovaných odpadů zabýval, a to zejména, v oblasti plastů. Část
plastů není možné recyklovat, ukládají se na skládku, tento proces je novým zákonem zdražen,
a na základě toho, svozové firmy zvýšily poplatek za vyvážení plastů obcím, potažmo občanům.
Ptám se, proč se to nepřeneslo na výrobce? Všichni výrobci obalů prosperují, mají zisky. Platby
Ekokomu, který se snaží vyrovnávat tyto rozdíly, jsou nedostatečné. A zase se ptám, proč se to
nepřeneslo na výrobce? Určitě bude někdo argumentovat, že by došlo k zdražení nápojů. Ano,
došlo. Ale občan by pak zvažoval, jestli si to koupí za tu cenu a v takovém množství. Ale
výrobce by mohl platit za likvidací odpadů více, čímž by se snížil zase poplatek za odpady pro
občany.

Jediné, co může občan ovlivnit, je ukládání separovaných odpadů do kontejnerů. Jak jsme
upozorňovali již nesčetněkrát, pokud občan neslisuje plasty či papírové krabice do plochého
tvaru, tak se vyváží vzduch, za který se platí jako za plnou nádobu. Navíc kontejnerová
stanoviště se často stávají neřízenou skládkou. Letos je extrémních případů více než minulých
v letech. Úklid okolí kontejnerových stanovišť, pak obec stojí čas a peníze navíc, zbytečně!
Před pár dny, těsně před koncem roku, poslanci schválili novelu zákona o odpadech, ale bez
části prováděcích vyhlášek. Nepřímo tím zvýšili náklady obce na odpady, jelikož k tomu došlo
na konci roku, a obci nezbylo dost času na vyhodnocení a vypracování nové vyhlášky o výši
poplatku. Proto zůstala výše poplatků v Mratíně pro rok 2021 stejná. Letos obec doplácela na
odpady cca 200 tisíc Kč, a v příštím roce může tato částka být až dvojnásobná. K tomuto tématu
se určitě vrátíme během roku.
Téma č. 2: Voda
Začátkem léta byla obec nucena přistoupit k zákazu zalévání zahrad a napouštění bazénů
z vodovodního řadu. Tento krok vyvolal spoustu emocí, ale pokud by obec žádný krok neučinila
a překročila nasmlouvaný objem v některém z limitů odběru vody, dočkali bychom se
stotisícové pokuty. To by se však obec nechovala jako správný hospodář, ale jednatel má za
pokutu osobní odpovědnost a nějaké kroky činit musí.
Cena vody pro rok 2021 stoupla o částku, která nám byla sdělena vodárnami. Cena odpadních
vod se liší pouze o pár haléřů.
Téma č. 3: Parkování
Spolu s ekonomickým rozmachem naší země narůstá také počet aut, vídáme to na silnicích
každý den. To, co bylo před 20 ti lety neobvyklé, je dnes v obci naprosto běžné. Většina rodin
má 2 a více aut. Logicky následuje klasická Nerudovská otázka: kam s ním? Zákon o provozu
na pozemních komunikacích č. 361/2000Sb., § 25, odst. 3 hovoří jasně: Při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. To ale ve většině
našich ulic splnit nelze, aby i při zaparkovaném vozidle zůstal prostor na průjezd o šířce 6 m.
Bohužel celá řada majitelů vozidel toto nedodržuje. Raději nedomýšlet, kudy by projela sanitka
nebo hasiči. V zimě se zase může stát, že napadne sníh a bude potřeba ho odhrnout, ani v tomto
případě nejsou auta zaparkovaná na ulici ku prospěchu. Apelujeme tedy na občany, aby svá
vozidla parkovali na svých pozemcích, a ne v ulicích.
Téma č. 4: Psi
Mnozí z Vás zaznamenali letošní politováníhodnou událost, kdy pes v Mratíně vážně zranil
dítě. Byť se dle zpráv celá událost stala na soukromém pozemku, a pes tam byl na jakési
návštěvě, rozpoutala se diskuze na téma volného pobíhání psů na území obce. Zpětně se nyní
dovídáme o různých incidentech, kdy volně pobíhající pes napadl chodce nebo jiného psa. Tyto
informace, bohužel zpětně nemůžeme žádným způsobem řešit. Pokud chcete tyto problémy
řešit, je potřeba to oznámit hned. Dále apelujeme na majitele psů, aby při venčení dodržovali
platná pravidla a předcházeli tak zbytečným konfliktům.
V naší obci platí: Obecně závazná vyhláška obce Mratín č.4/2008 čl. 5 Pravidla pro volný
pohyb psů na veřejném prostranství a navazující Obecně závazná vyhláška obce Mratín
č.2/2019 (upravující veřejná prostranství).
JF + PŠ

