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Území obce
Území obce Mokré tvoří soubor katastrálních území:
• k. ú. Mokré
• výměra obce je 589 ha
• samotná obec se skládá z obce Mokré a části obce „V Lípách“ + 2 domy u Městce
nad Dědinou (čp. 73, čp. 77)
• kód základní územní jednotky je 57652
• IČO: 579 131
Příslušnost k pověřenému úřadu: Městský úřad Opočno
Příslušnost k úřadu s rozšířenou působností: Městský úřad Dobruška
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký

Označování ulic, domů a veřejných prostranství
V obci jsou vedena čísla popisná.

Organizační složky
Obec Mokré má zřízenou 1 organizační složku:
Název: Knihovna U Mokřinky, Mokré - základní knihovna
Sídlo a adresa knihovny: Mokré, Mokré čp. 12, 517 71 České Meziříčí
Web: www.obecmokre.cz/knihovna
E-mail: knihovna.u.mokrinky@seznam.cz
Evidenční číslo MK ČR: 5966/2004 přiděleno dne 5. 4. 2004
Hospodaření: knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv
a zavazovat se, není samostatnou účetní jednotkou a její hospodaření je součástí
hospodaření obce.
Činnost upravuje: Zřizovací listina, Knihovní řád, Směrnice o nakládání s osobními údaji
uživatelů knihovny, Ceník
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Spolupráce mezi obcemi
Obec Mokré každoročně uzavírá s městem Opočno Smlouvu o poskytnutí finančního daru
na výuku dojíždějících žáků do Základní školy v Opočně.
Obec Mokré každoročně uzavírá s městem Opočno Smlouvu o poskytnutí finančního daru
na neinvestiční náklady dojíždějících dětí do mateřské školy v Opočně.
Obec Mokré má uzavřenou smlouvu o Poskytnutí odborné pomoci v oblasti knihovnictví,
a to s Veřejnou knihovnou města Opočno a Rychnov nad Kněžnou.
Obec Mokré má uzavřenou smlouvu o poskytnutí pomoci požární technikou s obcí České
Meziříčí – SDH České Meziříčí.
Obec Mokré je členem MAS Pohoda venkova
IČO:
Sídlo MAS:

27005577
Val 26
518 01 Dobruška

Další smlouvy a dohody jsou uzavírány dle potřeby.

Rozsah přenesené působnosti obce (výkonu státní správy)
Obec Mokré má uzavřenou veřejnoprávní
přestupkových řízení, a to na dobu neurčitou.

smlouvu s Městem

Opočno ve věci

Zastupitelstvo obce
Obec Mokré zastupuje 7členné zastupitelstvo.
Členové zastupitelstva obce Mokré jsou neuvolnění.
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Sídlo obce
Obecní úřad – adresa: Mokré čp. 12, 517 71 České Meziříčí
Web: www.obecmokre.cz , www.obecmokre.cz/kronika , www.obecmokre.cz/knihovna
E-mail: posta@obecmokre.cz
Datová schránka: q43a56s
Telefon: 494 661 294
Mobil: 601 339 859
Číslo účtu: 3236269309/0800 u České spořitelny, a. s., Opočno

Seznam členů zastupitelstva obce Mokré

starostka: Blanka Kučerová

místostarostka: Věra Faltusová st.

členové zastupitelstva
Vladimír Falta
Věra Faltusová st.
Jaroslav Krejčí
Roman Krejčí
Blanka Kučerová
Kamil Tomek
Romana Tomková Bc.
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Struktura členění obce Mokré
Obec Mokré

Obecní
úřad

Zastupitelstvo
7 členů

Finanční
výbor
3
členové

Kontrolní
výbor
3
členové

Starosta

Místostarosta

Výbory
Obec má zřízeny 2 výbory: finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory jsou 3členné

Sestava kontrolního a finančního výboru
Sestava kontrolního výboru:
Předseda:
jméno:

Vladimír Falta

členové:
jméno:
jméno:

Roman Honsnejman
Václav Kučera

Sestava finančního výboru:
Předseda:
jméno:

Roman Krejčí

členové:
jméno:
jméno:

Jaroslava Mrázková
Věra Faltusová ml.
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Ochrana osobních údajů
Zastupitelé obce, zaměstnanci obecního úřadu, členové výborů, případně dalších zřízených
komisí, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Tento zákon je v souladu s právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je
Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a
stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států.

a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie.
2. Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.
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