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 2022.
Otevírací doba mezi svátky:
OÚ Mratín: zavřeno od 23.12. – 31.12.2021

Otevřeno pro veřejnost bude od 3.1.2022.

První svoz bioodpadů v roce 2022 proběhne
v pondělí 4. dubna, dále pak každé pondělí
(mimo svátek 18.4. svoz proběhne v úterý
19.4) do 28.listopadu 2022.

Sběrný dvůr bude otevřen v neděli
26.12.2021 i 2.1.2022 od 8.30 do 10.30h.

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

Obecní knihovna: zavřeno 27.12.2021,
otevřeno od 3.1.2022.

Poplatek z psa na rok 2022:
Částka viz. přehled níže
č.ú.: 8427201/0100
Variabilní symbol: číslo popisné a rok
(do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno
a příjmení)

TS Mratín: zavřeno od 23.12. – 31.12.2021

Platby poplatků bankovním převodem jsou
možné od 1.1.2022, na pokladně OÚ od
3.1.2022!
Směsný komunální odpad na rok 2022:
Částka: viz. tabulka
č.ú.: 8427201/0100
Variabilní symbol: číslo popisné a rok
(do zprávy pro příjemce uveďte: typ nádoby
a interval svozů)
Po zaplacení bankovním převodem bude
příslušná známka vhozena do schránky.
Pozor: staré známky je třeba z nádoby
odstranit! Od roku 2022 již obec nové
nádoby nezapůjčuje.
Platba za bio nádobu na rok 2022:
Částka : 500,- Kč
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.

Sazba poplatku ze psů r. 2022:
a) za prvního psa.................................300,-Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele ..............................................300,-Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let ........................................200,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, který je osobou starší 65 let ..300,-Kč
Splatnost výše uvedených poplatků
31.3.2022!
Technické služby Mratín spol., s.r.o.
r. 2022

cena bez DPH

cena s DPH

vodné

55,30 Kč/m3

60,83 Kč/m3

stočné

26,88 Kč/m3

29,57 Kč/m3

celkem

82,18 Kč/m3

90,40 Kč/m3

Vážení občané,
již druhým rokem jsme v zajetí Covidu, což se podepsalo na konání společenských akcí. Stejně
jako v minulém roce, se ani v letošním neuskutečnily žádné tradiční akce. Masopustní průvod
masek, Pálení čarodějnic, Den dětí, Vítání prázdnin, nebo Jarmark spojený s Mistrovstvím
republiky v přípravě bramborového salátu. Doufejme, že rok 2022 bude z kulturního pohledu
veselejší. Naše obec v létě roku 2022 oslaví 650 let od první písemní zmínky.
Rok 2021 se však v obci nesl v duchu zvelebování. Po loňské opravě fasády Zámečku
následovaly realizace dalších dvou projektů v hodnotě 4 mil Kč. Zateplení půdy včetně výměny
oken a dveří, Zámeček tak po letech oblékl důstojný háv a v rámci snížení energetické
náročnosti byl do učeben instalován rekuperační systém, tyto úpravy sníží náklady na vytápění.
Další dotací se realizovala výsadba zeleně na cyklostezce ve výši cca 1,5 mil Kč. Přilehlé
parkoviště u cyklostezky bylo realizováno z vlastních zdrojů. Nejnáročnější letošní akcí byla
rekonstrukce asfaltových povrchů místních komunikací v celkových nákladech cca 6 mil. Kč.
Na všechny akce jsme ze svých prostředků dopláceli cca 15-25%. Do této procentuální částky
jsou započteny i neuznatelné náklady, které nebyly součástí dotace, ale bylo potřeba je
z technických důvodů provést. Po cca 20 letech proběhla výměna trubního vedení
v přečerpávacích stanicích ČOV, dále pak nový chodník v Kostelecké ulici mezi ulicemi
Spojovací a Dlouhá. Realizovala se první etapa kamerového systému v obci. Vzniklo také nové
propojení naší obce s Novou Vsí a sice zbudováním nové cyklostezky. Tuto akci, po dohodě
obou zastupitelstvech, realizovala Nová Ves, Mratín se bude v r. 2022 podílet částkou cca
750 tisíc Kč. Vánoční výzdoba obce byla rozšířena o nové prvky.
Co nás čeká v nadcházejícím roce 2022.
Proběhne rekonstrukce dalších místních komunikací včetně parkovišť mezi Sokolovnou a
prodejnou potravin a parkoviště před Sportovním areálem. Pokračuje projektová příprava
chodníku k čerpací stanici pohonných hmot včetně osvětlení. Mělo by dojít k odkupu pozemku
v ulici Novoveská a začne projektová příprava vybudování chodníku v této neutěšené lokalitě.
Bude pokračovat rozšiřování kamerového systému. Jednáme o možnosti dotace na veřejné
osvětlení, kde by se stávající světelné zdroje vyměnily za LED technologii, včetně instalace
“chytrého“ systému ovládání. Čeká nás také významnější obměna komunální techniky. Obec
pořídí nový model stroje Egholm, na sekání trávy a zimní údržbu, ten stávající po 12 letech
dosluhuje. Postupně bude pokračovat i příprava nového sběrného dvora, v areálu bývalého
cukrovaru. Na období letních prázdnin plánujeme oslavy významného výročí, 650 let od první
písemné zmínky o obci.
Naplno běží i projektová příprava na rekonstrukci průjezdní komunikace 2. třídy č.
II/244 od kruhového objezdu u obce Líbeznice až do Byšic. Naší obce se to bude dotýkat
nejvíce, protože podle průzkumu je podloží komunikace nevyhovující a bude se vyměňovat
celé, jedná se prakticky o celou Kosteleckou ulici, což citelně ovlivní provoz v naší obci. Zatím
je akce ve stádiu projektové přípravy. Následovat bude územní řízení a stavební povolení. Celá
akce je finančně i organizačně pod taktovkou Středočeského kraje, kterému zmíněná
komunikace patří. Co se týká realizace, nejsou zatím stanoveny žádné termíny. (JF)

INFORMACE SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI - VÝŠE POPLATKU
Obecní úřad Mratín, jako správce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci, sděluje, že na základě obecně závazné vyhlášky obce Mratín č. 2/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, činí výše tohoto
poplatku, v závislosti na objemu sběrných nádob určených k odkládání směsného odpadu a
frekvence jejich svozu:
Objem sběrné nádoby
80 litrů
120 litrů
240 litrů
1100 litrů
typizovaný pytel 110 litrů*
typizovaný pytel 110 litrů**

Frekvence svozu
1 x týden
1 x 14 dní
1 x týden
1 x 14 dní
1 x týden
1 x 14 dní
1 x týden
1 x 14 dní
jednorázový
7 svozů

Výše poplatku za rok
2.496,-Kč
1.248,-Kč
3.744,-Kč
1.872,-Kč
7.488,-Kč
3.744,-Kč
34.320,-Kč
17.160,-Kč
75,-Kč
500,-Kč

* typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označený logem pověřené osoby (jednorázový mimořádný svoz poplatek + náklad na pořízení pytle)
** typizovaný plastový pytel o objemu 110 litrů označený logem pověřené osoby (vlastníci rodinných domů /objektů/
využívaných k rekreaci a vlastníci nemovitých věcí, ve kterých nemá bydliště žádná fyzická osoba, pokud nejsou
pronajímány – viz ust. čl. 4 odst. 2) OZV obce Mratín č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci + náklad na pořízení pytlů)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU O VÝŠI ÚHRADY ZA SLUŽBU
VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY A ODVOZ BIOODPADU
BIO nádoba 120 litrů

období duben – říjen (listopad)*
1 x týden**

500,-Kč

Úhrada za svoz bioodpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu) z domácností (hnědé typizované sběrné
nádoby). Úhrada této služby není poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
* v případě listopadových mrazů, kdy nelze zamrzlou nádobu vysypat, svoz bez náhrady odpadá
**svoz každé pondělí, v případě svátku bude svoz proveden nejbližší pracovní den

Pozn.: V letošním roce naše obec doplácela za odpady 750 tisíc Kč, i přes navýšení poplatku
bude tato částka obdobná i v roce 2022. Myslím, že taková suma by se dala využít rozumněji,
jenže to by znamenalo razantní, téměř dvojnásobné, zvýšení poplatků za odpady.
Bližší seznámení s problematikou odpadů Vám přineseme v 1.čtvrtletí roku 2022. (JF)

frézování starého asfaltu ul. Sokolská

rekuperační jednotky Zámeček

pokládka asfaltu ul. U Cukrovaru

napojování cyklostezky z Nové vsi

hotový asfalt ul. Spojovací

výměna oken Zámeček
OBČANŮM OBCE
Jménem celého zastupitelstva a všech pracovníků obce, Vám přeji šťastné, klidné a pohodové
vánoční svátky, mnoho úspěchů, pevné zdraví a vše nejlepší v novém roce 2022.
Ing. Jiří Falek
starosta obce

