ZAČÍNÁME aneb Slovo úvodem
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!
Dostáváte do rukou první vydání čtvrtletníku Zprávy z Mladkova,
jehož prostřednictvím se budeme snažit přinášet vám především informace ze života
obce, obecního úřadu, základní a mateřské školy, spolkového života a různé další
aktuální zprávy a zajímavosti.
Považujeme za užitečné vydávat tento
zpravodaj
v tištěné podobě,
protože ne všichni občané mají možnost dozvědět se o událostech a zajímavostech
v Mladkově a okolí z webových stránek obce. Budeme rádi, když Zprávy z Mladkova
budou mít i elektronickou podobu a budou na obecní webové stránce. K vydávání
čtvrtletníku nás také inspirovaly okolní vesnice, ve kterých mají dobré zkušenosti
s vydáváním místních zpravodajů a považují je za velký přínos pro lepší informovanost
obyvatel.
Těšíme se, že obsah čtvrtletníku budete ovlivňovat i vy svými
názory,
připomínkami a náměty, které můžete posílat na e-mail zpravyzmladkova@seznam.cz,
nebo předat členům redakční rady, případně vhodit do schránky u vchodu
do Obecního úřadu v Mladkově.
A s čím se budete moci postupně v tomto zpravodaji setkávat?
Budou to např. informace z jednání zastupitelstva obce, z obecních vyhlášek,
o poplatcích a termínech svozu domovního odpadu. Pozornost chceme věnovat také
kulturním a společenským akcím, blahopřáním jubilantům, vítání občánků, zprávám
o činnosti místních spolků a zajímavostem z kroniky obce. Chceme rovněž poskytovat
praktické informace z oblasti služeb, zdravotnických zařízení a dopravní obslužnosti.
Občané budou moci využívat i placené inzertní služby (pro komerční účely) –
celá strana A5 za 100,-Kč, ½ strany A5 za 50,-Kč. Platba vždy předem na Obecním
úřadě (bude sloužit jako sponzorský dar na náklady zpravodaje). Zveřejnění
blahopřání, poděkování, vzpomínek doplněné fotografií a pozvánek na různé akce je
zdarma.
Novému periodiku přejeme přízeň (a shovívavost) čtenářů a hodně aktivních lidí
v obci, protože bez nich bychom neměli o čem psát. Věříme, že Zprávy z Mladkova
budou mít čtenáře i mezi chalupáři.
Přejeme Vám hezké a v klidu prožité velikonoční svátky, hodně radosti z prvních
jarních paprsků a probouzející se přírody.

Titulní strana - Socha na náměstí
V kronice obce je uvedeno: „Ozdobou trhového prostranství je socha Marie
Loretánské. Stojí na vysokém kamenném sloupu, na podstavci, ohraničena zábradlím
a pískovcem. Na podstavci je socha Marie s Ježíškem v náručí. Na sloupu je železná
svítilna. Socha stojí na obecním pozemku a není zpráv o tom, od kdy zde stojí a kdo ji
nechal postavit. Tak napsal farář do farské kroniky. Z toho lze usuzovat na velké stáří
sochy. V roce 1842 ji nechal rychtář zrenovovat, v roce 1889 byla ozdobena
a pozlacena.“
Foto: Bohuslav Matouš

Vážení spoluobčané,
v současné době již pravděpodobně zima ukončila svoji vládu a provádíme úklid
prostranství v obci po zimní údržbě. Začali jsme ihned, jakmile nám to počasí dovolilo,
i když nás někteří občané kritizovali, že děláme zbytečnou práci. Důvodem brzkého
úklidu je mimo jiné i odstranění posypu z komunikací, který nám voda splavuje
do kanalizace a naši zaměstnanci musí ručně vybírat materiál z čerpací stanice
u řeky.
Tímto jsem se dostal k provozu kanalizace a ČOV v Mladkově. Děkuji všem,
kteří jste se v roce 2013-2014 napojili na veřejnou kanalizaci a podotýkám, že jsem
očekával problémy a byl jsem velice mile překvapen se vstřícným postojem
k napojování. Ještě jednou Vám děkuji.
Kanalizaci provozuje obec Mladkov a v roce 2014 jsme díky soutěži a změně
dodavatele elektřiny na provozu ČOV a kanalizace ušetřili proti zkušebnímu provozu
70 tis. Kč, který byl od podzimu 2012 do konce roku 2013.
Při této příležitosti Vás, jako uživatele kanalizace, žádám o dodržování,
co do kanalizace patří - splaškové odpadní vody z domácností a odpadní vody
z městské vybavenosti (služby). Nepatří tam zejména: předměty způsobující provozní
a průtokové poruchy kanalizace - pleny, kosmetické utěrky, hadry, plastové obaly,
brambory, jablka a potravinový odpad, okurky, slupky, tuky. Většina těchto odpadů
má
končit
v domovním
odpadu-popelnici,
v lepším
případě
v kompostu.
Tyto materiály zvyšují provozní náklady na opravy a údržbu celého systému.
Ještě se vrátím k rekonstrukci Základní školy a Mateřské školy v Mladkově.
V nedávné době proběhl audit na kalkulaci úspor tepelné energie z obnovitelných
zdrojů - vzduchu, který činí celkem 144 GJ a plánované byly 118 GJ, to znamená
o 20 % více. Dále tento objekt neprodukuje žádný kysličník uhličitý. Děti mají
v prostorách herny, ložnice, učeben, jídelny a chodeb stálou a příjemnou teplotu
za náklady, které byly v době před zateplením.
V současné době jsme požádali o dotaci na výstavbu dětského hřiště v prostoru
za školou za celkovou cenu 600 tis. Kč. Zbývá upravit prostor před školou, který bude
zpevněn zámkovou dlažbou.
Nyní v krátkosti, co připravujeme na nejbližší období. Podali jsme
žádost
na zateplení a změnu vytápění u objektu prodejny potravin čp. 84 v součinnosti se
současným nájemcem, který plánuje provedení rekonstrukce vnitřního
prostoru
prodejny. Dojde k výměně zdroje vytápění na tepelné čerpadlo, výměna dveří, vrat,
oprava střechy, stropu a popřípadě osvětlení.
V rozsahu zateplení a změnu vytápění připravujeme i na kulturním domě
v Mladkově a opravu střechy nad klubovnou u čp. 133.
Výstavba rozhledny u Kašparovy chaty s dotací a za podpory okolních obcí
Těchonín, Lichkov, České Petrovice, Klášterec nad Orlicí, Pastviny.
Dále byl vypracován a schválen ZO Plán rozvoje obce Mladkov na období 20152018.
Hezké, příjemné Velikonoce a slunné jaro přeje Teodor Šmok, starosta
e-mail.: starosta@mladkov.cz , tel.: 465 635 456

Výpis ze Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Mladkov ze dne 4. 11. 2014
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová, Ing. Roman Studený, Martina Jirčíková, Bohuslav
Matouš, Teodor Šmok, Josef Kalášek, Zbyněk Severýn, Renáta Vágnerová
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty
9-0-0
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty.
ZO schvaluje dlouhodobé uvolnění člena zastupitelstva obce pro výkon funkce starosty
obce.
9-0-0
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl po dohodě se zastupiteli volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.
ZO schvaluje volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním.
9-0-0
d) volba starosty
Člen zastupitelstva Ing. R. Studený navrhuje vzhledem k volebnímu výsledku do funkce starosty
p. Teodora Šmoka. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo obce, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích, volí do funkce
starosty obce Teodora Šmoka.
9-0-0
e) volba místostarosty
Předsedající navrhuje do funkce místostarosty Ing. Romana Studeného. Žádný jiný návrh nebyl
podán.
Zastupitelstvo obce Mladkov v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí
do funkce místostarosty obce Ing. Romana Studeného.
9-0-0
Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor § 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, protože funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý § 117 odst. 3 zákona o obcích, přičemž finanční a kontrolní
výbor musí mít nejméně tři členy § 119 odst. 1 zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva § 117
odst. 4 zákona o obcích. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Zastupitelstvo obce Mladkov zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
9-0-0
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Člen zastupitelstva Teodor Šmok navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
Martinu Jirčíkovou. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Martinu Jirčíkovou.
9-0-0
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Teodor Šmok navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Bohuslava Matouše. Žádný jiný návrh nebyl podán.

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Bohuslava Matouše.
9-0-0
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Roman Studený navrhl zvolit do funkce
členů finančního výboru Bc. Ladu Hejtmánkovou a Renátu Vágnerovou.
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Bc. Ladu Hejtmánkovou a Renátu
Vágnerovou.
9-0-0
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Teodor Šmok navrhl zvolit do funkce člena
kontrolního výboru Zbyňka Severýna a Josefa Kaláška.
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Zbyňka Severýna a Josefa Kaláška.
9-0-0
Rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů obce dle NV č. 37/2003Sb. přílohy č. 1
To, zda obec bude poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
a za výkon jakých funkcí závisí zcela na jejím rozhodnutí. Obec tedy není povinna poskytovat tyto
odměny vůbec. Pokud se však rozhodne odměny stanovit, nemůže je určit ve výši, která by
překročila horní hranice odměn daných nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
- Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona
o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši dle přílohy zápisu č. 5.
- Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2
zákona o obcích).
Zastupitelstvo obce Mladkov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva,
předsedy výboru zastupitelstva a místostarosty dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
9-0-0
Diskuse:
p. S. F. – popřál zastupitelům k volebnímu výsledku, dále hodně zdaru a elánu v jejich práci.
Vyjádřil zklamání z nadčasového pohledu do budoucna za čtyři roky, nemá nic proti práci
a volebnímu výsledku místostarosty, ale dle jeho názoru by se měl na tuto funkci budoucího
starosty zastupitel připravovat. Dále je škoda, že paní Kotyzová není v žádném výboru. Doporučil
zastupitelstvu zaměřit se na jednací řád a aktualizovat ho, zejména pracovní zastupitelstva.
Sám byl pro, projednat vše na pracovním zasedání, ale občan se na řádném zasedání nic nedozví
a vše je připravené. Bude rád, když se věci z minulého zastupitelstva dotáhnou do konce a budou
splněny.
Dále sdělil informaci ohledně tělovýchovné jednoty. K 1. 1. 2015 bude zpět obci předávat celý
spodní areál hřiště, bez vybavení. To bude ponecháno na údržbu areálu lyžařského vleku.
K fungování areálu lyžařského vleku sdělil, že letošní sezóna bude bez provozu, protože nejsou
pronajaty pozemky. Cesta k záchraně areálu je, ale bude záležet na obci, zda bude mít zájem
a bude na to pamatovat v rozpočtu obce. Když obec dokáže investovat do jednoho sportoviště
a bude chtít zachránit druhé, nekoukejme na to či na ono. Rozpočtujte to, aby si o to nemusely
složky opakovaně žádat.
Dále popřál hodně zdraví a na závěr vyjádřil přání, aby práce a dochvilnost a nulová absence
zastupitelů práci pomáhala.
p. T. Šmok – odpověděl na příspěvek. Dle jeho názoru, složky při podání žádosti příspěvek
dostaly a nemusely opakovaně žádat. Ohledně paní Kotyzové, je to ještě otevřený bod, v případě
otevření dalšího výboru pro styk s občany a volnočasové aktivity. K převzetí areálu hřiště se obec
postaví čelem. K areálu lyžařského vleku, měla tělovýchovná jednota jednat se SPÚ alespoň
o pronájmu na zimu, aby se mohl vlek spustit a nějaké finance se vrátily.
p. B. Matouš – poděkoval p. S. Faltusovi za práci a inspiraci do další práce
p. S. F. – reagoval na příspěvek starosty obce, jednání ohledně pronájmu na zimu je zcela
zbytečné, pronájem je možný pouze na celý rok.
p. A. Kotyzová – souhlasí s názorem p. S. Faltuse k pracovním zasedáním. Z pohledu občana to
vypadá, jako když zastupitelé nemají žádný názor a vše je připraveno. Reakce zastupitelů se
projeví již na pracovním zasedání a poté není o čem hovořit. Dále se vyjádřila k funkci

v zastupitelstvu, připadalo jí zbytečné zřizovat další výbor a může být i zastupitelem
tzv. bez portfeje. Protože, SPOZ to dělá dobře a nechce zasahovat do jeho práce.
p. T. Šmok – upřesnil myšlenku vytvoření výboru pro styk s občany a činnost pracovního
zasedání, aby došlo k vysvětlení a nedocházelo k emocím a vulgarizmům jak v minulosti.
p. Ing R. Studený – vyjádřil se k pracovním zasedáním, která se v minulosti nedělala, nebyla
potřeba. Přistoupilo se k nim v době, kdy témata byla žhavá a diskuse dlouhé. Při běžném chodu
obce je to zvládnutelné pouze na veřejných zasedáních, ale v tu dobu, kdy se jevilo, že budou
veřejné jednání do půlnoci a bez výsledku, tak se to jevilo jako dobrá cesta. Byla to i výhoda
pro zastupitele, kteří si mohli ještě na pracovním zasedání upřesnit nejasné body jednání.
p. A. Kotyzová – měnit se to nemusí, ale vypadá to pak jinak. Mohli by se více zapojit občané.
p. B. Matouš – záleží na vás a vašem názoru, a pokud ho změníte, není třeba se ohlížet, na čem
jsme se dohodli na pracovním zasedání
p. S. Faltus – občané jsou ochuzeni o diskuzi a jak k tomu to zastupitelstvo došlo
p. T. Šmok – vyjádřil překvapení nad názorem p. S. Faltuse, že hájil v minulosti názor, že jsou
dobrá pracovní zasedání. A dnes je to jinak.
p. J. K. – požadoval, aby se mohl občan ke každému bodu vyjádřit
p. T. Šmok – je a bylo to vždy možné dle jednacího řádu
p. J. Kalášek – připomněl hrozný stav bývalé šrotovny, a že je nutné budovu zabezpečit
p. T. Šmok – jedná s majiteli, kteří se mají do konce roku dohodnout
p. J. K. – upozornil na dráty elektrického vedení v lípě ve Vlčkovicích
p. T. Šmok – bude zjištěno a zařízeno

Výpis ze Zápisu č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 9. 12. 2014
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová, Ing. Roman Studený, Martina Jirčíková, Bohuslav
Matouš, Teodor Šmok, Josef Kalášek, Zbyněk Severýn, Renáta Vágnerová
Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta
obce. Od posledního zasedání se Obecní úřad věnoval běžné agendě. Zaměstnanci prováděli
práce na údržbě zeleně, úpravě příkopu na cestě k nádraží, čištění křovin k Celnému. Starosta
obce se zúčastnil jednání Správní rady Sdružení obcí Orlicka, Setkání starostů Pardubického
kraje, Setkání starostů Králicka a spolu s některými zastupiteli školení zastupitelů v Litomyšli.
Organizační záležitosti obce
a) Smlouva o poskytnutí dotace v požární ochraně
Krajský úřad Pardubického kraje zaslal Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje
JSDHO v roce 2014. Na úhradu nákladů na školení členů výjezdové jednotky obce Mladkov
a úhradu výjezdů k zásahům a věcné vybavení jednotky, které zůstane v majetku obce.
Dotace bude poskytnuta ve výši 9684,- Kč.
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z PaK a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
9-0-0
b) Inventarizace majetku
Starosta obce seznámil přítomné se směrnicí k provedení inventarizace za rok 2014,
která obsahuje také složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.
Dále seznámil přítomné s Plánem inventur. Inventury započnou dne 1. 12. 2014 a končí
9. 1. 2015. Předseda ÚIK před zahájením provedl školení členů inventurních komisí.
ZO schvaluje Směrnici č.1/2014 pro provedení inventarizace za rok 2014.
9-0-0
ZO schvaluje Plán inventur na rok 2014.
9-0-0
c) Obecně závazná vyhláška (OZV) o místních poplatcích
Starosta obce seznámil přítomné s OZV č. 1/2014 o místních poplatcích. OZV definuje.
Poplatek ze psa zůstává v povinnostech stejný jako v letech minulých. Sazba poplatku za psa činí
300,- Kč/rok, za druhého a dalšího psa 300,- Kč/rok s úlevami uvedenými v OZV. Nově budou
pořízeny odpadkové koše sloužící k ukládání psích exkrementů. Starosta obce připomněl,

že poplatek z ubytovací kapacity platí pro penziony, restaurace s ubytováním a neplatí
pro rodinné domy. Na návrh zastupitelů se bude zastupitelstvo obce zabývat další vyhláškou,
kde bude řešen poplatek ze vstupného, poplatek za užívání veřejného prostranství a podomní
prodej. OZV je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
p. J. Kalášek – požadoval upřesnění poplatku ze psů u občanů s úlevami.
p. T. Šmok – poplatek za 1 psa 100,- Kč a druhého a dalšího také 100,- Kč.
p. B. Matouš – zůstane zachován poplatek ze vstupného?
p. T. Šmok – tento bude řešen v další vyhlášce, spolu s podomním prodejem a akcemi typu
„Šmejdi“ a poplatek za užívání veřejného prostranství.
pí. A. Kotyzová – navrhuje po vydání vyhlášky umístit pod dopravní značku obce tabulku se
zákazem podomního prodeje.
p. T. Šmok – je to možné i tím způsobem řešit.
p. Ing. R. Studený – otevřel otázku placení poplatku z ubytovací kapacity u rodinných domů,
dle jeho názoru toto zákon neupravuje a dosud byly z těchto objektů vybírány.
p. T. Šmok – na návrh jedné občanky obce, byl tento postup prověřen s výsledkem, že to neplatí
u rodinných domů.
p. Ing. R. Studený – pro zachování vybírané výše poplatku navrhuje zvýšit poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt na částku 12,- Kč.
p. T. Šmok – je to možné i tím způsobem řešit
ZO schvaluje poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 12,- Kč/os/den.
9-0-0
ZO schvaluje OZV č. 1/2014 o místních poplatcích jedná se o poplatek ze psů, poplatek
za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity.
9-0-0
d) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpady
Starosta obce seznámil přítomné s OZV č. 2/2014 o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí
650,- Kč. Poplatníkovi, který má trvalý pobyt ve správním obvodu obce Mladkov, se poskytne
sleva 250,- Kč. Další slevy a úlevy jsou uvedeny v OZV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 je
přílohou č. 3 tohoto zápisu.
pí. I. Studená – jak řeší vyhláška občany trvale žijící v obci a žijí jinde a poplatek platí v míst ě
přechodného bydliště?
p. T. Šmok – toto vyhláška přesně nespecifikuje, bude před vydáním doplněna o „čl.) 2. 2.
písm. d) úleva se poskytuje poplatníkovi, který má hlášený pobyt v obci Mladkov, jestliže předloží
doklad od obce nebo města o zaplacení místního poplatku v dané obci za svou osobu“.
ZO schvaluje OZV č. 2/2014 o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů, s doplňkem dle zápisu.
9-0-0
e) Obecně závazná vyhláška o systému komunitního kompostování
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem OZV o systému komunitního kompostování
a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Důvodem
je platnost nové vyhlášky od nového roku o využití bioodpadu, obec by k tomuto měla přijmout
stanovisko. Občané budou moci kompostovat na vlastním pozemku, nebo využít
odvoz
a kompostování obcí.
pí. A. Kotyzová – navrhuje udělat průzkum nebo kontrolu, jak lidé nakládají s bioodpadem,
protože někteří lidé to odváží do lesů okolo obce a obsahuje to i plasty.
p. T. Šmok – skládkování musí být se souhlasem majitele pozemku. Kontrola není v silách
ani pravomocech zastupitelů. Návrh vyhlášky je na vědomí zastupitelům.
ZO bere na vědomí návrh a potřebu dopracování OZV do března 2015 s platností
od 1. 4. 2015.
9-0-0
f) Směrnice k provozu motorových vozidel
Starosta obce předkládá zastupitelům Směrnici k provozu motorových vozidel, nemusí ji
schvalovat zastupitelstvo, protože ji vydá zaměstnavatel, kterým je obecní úřad. Směrnice stanoví
podmínky pro provoz vozidel v majetku obce, schvalování jízd, druhy jízd a stanovení
oprávněných osob, povinnosti řidičů a hospodárnost provozu. Směrnice bude ještě dopracována
a přidány přílohy.
p. B. Matouš – kdy bude směrnice uvedena v platnost?
p. T. Šmok – po doplnění s předpokládanou platností od 1. ledna 2015.

p. Ing. R. Studený – navrhuje směrnici nejprve projednat s řidiči a oprávněnými osobami.
Veškeré placené opravy provádět vždy se souhlasem starosty. A nezavádět půjčování vozidel
soukromě, pouze ponechat pro spolkovou potřebu.
p. T. Šmok – souhlasí s tím, že fyzickým osobám půjčováno nebude, pouze pro spolkovou
činnost
p. J. Kalášek – dotazoval se, zda je vozidlo Tranzit havarijně pojištěno.
p. T. Šmok – není, je uzavřeno pouze zákonné pojištění a pojištění přepravovaných osob
g) Výroční zpráva školy
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov překládá zastupitelstvu obce Výroční zprávu ZŠ a MŠ Mladkov
za školní rok 2013/2014. Starosta obce seznámil s obsahem výroční zprávy
přítomné
i zastupitele a navrhuje zastupitelstvu schválení Výroční zprávy školy.
ZO schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Mladkov za školní rok 2013/2014.
9-0-0
h) Rozhledna na Kašparově chatě
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce grafické návrhy rozhledny na Kašparově chatě.
Proběhlo setkání starostů okolních obcí, jednalo se o návrzích a financování výstavby rozhledny.
Odhadovaná cena je 5 milionů Kč. Zastupitelé se shodli s navrhovanou variantou č. 2. U projektu
rozhledny bude ještě dopracován prostor k posezení. Obec také vybuduje u hlavní příjezdové
cesty parkoviště pro návštěvníky. Pozemek pod rozhlednu bude odkoupen obcí od manželů
Foglových. Financování bude spoluúčastí 6 obcí dle počtu obyvatel s dotací z regionálního
programu Hřebenovka přibližně 90% rozpočtu. Výstavba je plánována na rok 2016.
ZO schvaluje výstavbu rozhledny u Kašparovy chaty a zařazení do projektu Hřebenovka.
ZO schvaluje odkoupení části p.p.č. 636/4 k.ú. Petrovičky – zastavěné plochy
pod rozhlednou.
9-0-0
i) Oprava WC ZŠ Mladkov
ZŠ a MŠ Mladkov získala 1. místo v soutěži „Domestos pro školy“ a hlavní výhrou je 100.000,Kč bez DPH na novou koupelnu v Mateřské školce. Ředitelka školy a starosta obce oslovili
dva zhotovitele ohledně rozpočtů na rekonstrukci koupelny a to firmu Kestin Jablonné n.O.
a Sefír Ústí nad Orlicí. Rozpočet na rekonstrukci činí 210.000,- Kč včetně DPH a měla by být
dokončena do konce února 2015. Vzhledem k vyšší ceně bude nutné opravu dofinancovat
z obecního rozpočtu.
p. B. Matouš – dotazoval se proč se spěchá s datem dokončení, když v je pravidlech uvedeno,
že mohou být do tohoto data práce zahájeny nebo objednány. Také uvádí, že se bude muset
zdržet hlasování, protože nebyl předložen zastupitelstvu rozpočet akce i přesto, že to bylo
domluveno. Akce není jasně domluvena a je poměrně drahá. Nesouhlasí s principem, že se má
rozhodnout o financích a rozpočet není zastupitelům znám. Z toho důvodu nemůže s klidným
svědomím rozhodnout, zda nabídka je nebo není v pořádku.
p. T. Šmok – rozpočet byl předložen na pracovním zasedání, a je dobré udělat část prací během
vánočních prázdnin. Bližší podmínky budou známy ve středu po schůzce ředitelky
školy
s vyhlašovatelem soutěže. Proto nebude schvalován zhotovitel ale pouze oprava a dofinancování
z rozpočtu obce.
p. Ing. R. Studený – dotazoval se, kdo bude příjemcem dotace, zda škola nebo obec jako
zřizovatel.
pí. A. Kotyzová – souhlasí s tím, že podmínky nejsou známy a mohou být ještě upraveny
vyhlašovatelem soutěže.
p. T. Šmok – ano mohou, ale je třeba rozhodnout, zda opravu provedeme a vyčleníme prostředky
na dofinancování
p. B. Matouš – souhlasí s opravou, která je zapotřebí, ale nejsou mu známy bližší informace
p. Z. Severýn – částku ve výši 150.000,- můžeme vyčlenit, a pokud by nedopadla výhra,
je možné za tyto prostředky opravit toalety svépomocí
p. Ing. R. Studený – upozornil, že zhotovitelem může být partnerská firma vyhlašovatele,
které může být neúměrně drahá a v tom případě by bylo zbytečné prostředky škole převádět
pí. I. Studená – finanční prostředky je možné převést a v případě neprovedení opravy,
bude snížen o tutočástku příspěvek v příštím roce
p. T. Šmok – souhlasí s převodem financí, a zastává názor, že je dobré být připraven včetně
návrhu rozpočtu na akci
pí. R. Vágnerová – kdo bude vybírat zhotovitele, zda škola nebo obec
p. T. Šmok – toto bude jasné až po schůzce ředitelky školy, a navrhuje, zda zastupitelstvo obce
souhlasí s rekonstrukcí a dofinancováním z obecního rozpočtu, příspěvek škole bude určen
na opravu záchodů

ZO schvaluje provedení opravy sociálního zařízení ve školce a dofinancování z rozpočtu
obce za rok 2015.
9-0-0
j) Plán činnosti KV
Předseda kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu obce Plán činnosti kontrolního výboru
na rok 2015. Je rozpracován na jednotlivé měsíce s určením bodů kontrol, které se pravidelně
opakují nebo střídají.
p. T. Šmok – se dotazoval, kdy se sešel KV, kdy ho projednal a kdy ho schválil. Pokud to tak
není, navrhuje ho vzít pouze na vědomí.
p. B. Matouš – bohužel se nepodařilo uskutečnit jednání KV, plán je předkládán, aby mohl KV
začít fungovat.
p. T. Šmok – navrhuje schválení plánu odložit
ZO odkládá plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
8-0-1
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtové provizorium na začátek roku 2015
Starosta obce navrhuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na počátek roku
2015. Jedná se o čerpání za měsíc 1/12 známých nákladů z předešlého roku a závazků,
které byly známy na začátku roku. Provizorium bude platné do schválení řádného rozpočtu.
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na počátek roku 2015.
9-0-0
b) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá rozpočtovou změnu č.5/2014. Znění rozpočtové změny přednesl
zastupitelstvu místostarosta obce. Jedná se o příjem dotace na volby a vybavení jednotky SDH
obce a přesuny finančních prostředků na uvedených položkách. Rozpočtová změna je přílohou
č. 4 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2014.
9-0-0
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s problematikou provádění rozpočtových opatření se
zákonnými podmínkami k udělení pravomocí, které může stanovit zastupitelstvo obce. Navrhuje
udělit starostovi obce rozpočtová opatření do výše 50 tis. Kč a starostovi a místostarostovi
provedení rozpočtových opatření na závěr roku.
ZO stanovuje pravomoc pro starostu obce na schvalování a provádění jednotlivých
rozpočtových opatření do výše 50 tis. Kč na volební období 2014 -2018.
9-0-0
ZO pověřuje starostu a místostarostu obce provedením rozpočtových opatření na závěr
roku na opravu chyb v rozpočtu (neplatná rozpočtová skladba, chybná kombinace položek
a paragrafů atd., dotací) na volební období 2014 – 2018.
9-0-0
Došlé spisy a žádosti
a) Baby box
Předseda a babydědek Ludvík Hess žádá o finanční dar na výměnu Babyboxu v Ústí nad Orlicí.
Starosta obce navrhuje poskytnout dar ve výši 2000,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 2000,- Kč na BabyBox.
b) Pořizování změny ÚP
Městský úřad Králíky odbor územního rozvoje zaslal Sdělení o ukončení pořizování Změny č. 3
územního plánu obce Mladkov. V pořizování změny územního plánu obce není možné z důvodu
nesouladu návrhu změny územního plánu obce s územně plánovací dokumentací vydanou
Pardubickým krajem, tedy se „Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje“.
ZO bere na vědomí Sdělení o ukončení pořizování Změny č. 3 územního plánu obce
Mladkov.
c) Natura 2000
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky žádá o spolupráci při doplňování a úpravě
tzv., národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Jedná se o změnu
hranice lokality soustavy Natura 2000 – Tichá Orlice. Změna byla navržena z důvodu zpřesnění
a uvedení do souladu s katastrální mapou. Obec tuto informaci zveřejnila na úřední desce
a žádných připomínek z řad občanů nebo zastupitelů není. Starosta obce navrhuje vzít tuto
informaci na vědomí.
ZO bere na vědomí doplnění Evropsky významné lokality Natura 2000.
d) Nadační fond
Nadační fond „S námi je tu lépe“ žádá o příspěvek na pořízení diagnostického přístroje
na vyšetření dutin ORL. Na pracovním zasedání bylo navrženo poskytnout dar ve výši 10.000,Kč.

ZO schvaluje poskytnutí daru Nadač. fondu „S námi je tu lépe“ ve výši 10.000,- Kč.
9-0-0
e) Žádost o pronájem areálu
P. Dušan Celba žádá o pronájem celého areálu Hasičského cvičiště. Pronájem žádá z důvodu
záměru pořádání II. ročníku rockového koncertu Merano Rock, který by se uskutečnil 15. srpna
2015. A také žádá o povolení výjimky rušení nočního klidu v obci na tento termín.
p. Ing. R. Studený – upozornil, že je to třeba projednat se starostou sboru SDH Mladkov,
který vlastní zázemí o které je žádáno. Navrhuje schválit jako v loňském roce pouze pořádání
koncertu.
p. D. Celba – souhlasí a bude tak učiněno v dalším kroku žádostí
p. T. Šmok – dotazoval se, zda bude následovat žádost o příspěvek od obce
p. D. Celba – nebude následovat a vysvětlil systém pořádání koncertu
ZO schvaluje pořádání koncertu na Hasičském cvičišti ve dne 14-16. 8. 2015.
9-0-0
Diskuse:
p. J. Kalášek – upozornil, že u ZŠ v Mladkově chybí dopravní značka a dále na velmi špatný stav
dopravní značky na budově lékárny
pí. A. Kotyzová – připomněla také špatné natočení dopravní značky na křižovatce k nádraží
p. T. Šmok – bude to prověřeno a dáno na vědomí správci komunikace
pí. A. Kotyzová – připomněla zastupitelům záměr vydávat místní zpravodaj
p. T. Šmok – zavázal se zjistit podmínky pro vydávání zpravodaje a poté bude řešeno na příštím
zasedání
pí. M. Jirčíková – přednesla požadavek Školské rady, zda by nebylo možné třeba jednou
měsíčně poslat do školy obecního zaměstnance na drobné opravy
p. T. Šmok – projedná tento požadavek s ředitelkou školy
pí. M. Jirčíková – vznesla dotaz, jestli bude obec zajišťovat centrálně očkování psů
p. T. Šmok – obec očkování již zajišťovat nebude pro malý zájem majitelů psů v minulosti.
Dále bylo v diskusi hovořeno o veřejném osvětlení, kde jednotlivé případy budou řešeny
individuálně.

Výpis ze Zápisu č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 22. 1. 2015
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová, Ing. Roman Studený, Martina Jirčíková,
Matouš, Teodor Šmok, Josef Kalášek, Zbyněk Severýn
Omluveni: Renáta Vágnerová

Bohuslav

Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta
obce. Byla prováděna běžná správa, údržba obecní majetku, údržba komunikací, kanalizace.
Příprava na podání žádosti na dětské hřiště, pochůzky po obecních lesích, spoluúčast
na rekonstrukci sociálního zařízení ve školce organizačně a pracovně. Poruchy
vodovodu
a odpadu v čp. 133. Hlášení kanalizace a odpady za rok 2014. Starosta obce se zúčastnil jednání
Města Jablonné nad Orlicí –cyklostezka-cyklotrasa Letohrad - Králíky.
Organizační záležitosti obce
a) Strategický plán obce
Starosta obce předkládá zastupitelstvu Strategický plán obce na období let 2015-2018,
ve kterém je navržen plán rozvoje obce. Jsou v něm zahrnuty neinvestiční a investiční akce,
akce na zlepšení životního prostředí, akce pro rozvoj kultury, sportu a cestovního ruchu,
budování místního hospodářství a inženýrských infrastruktur, podpora občanské vybavenosti
a podpora Mateřské škola a základní školy. Plán rozvoje obce Mladkov je přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání.
pí. A. Kotyzová – doplnila starostu, že v materiálu, který byl zaslán zastupitelům, byly ještě
další body plánu

p. T. Šmok – ano, došlo k záměně dokumentů, a doplnil plán rozvoje o další body, které byly
projednány na pracovním zasedání.
p. V. M. – v plánu není zahrnut areál LV v Petrovičkách včetně hospody, je v desolátním
a kritickém stavu, až trestuhodném. To by zastupitelstvo nemělo nechat jen tak a mělo by k tomu
zaujmout stanovisko. Věc jako údržba zeleně je povinností i údržba budov. Dále by se mělo něco
udělat s náměstím, které kazí vzhled celé obce. Jsou tam velmi špatné fasády domů, obec by
měla oslovit majitele a sehnat jim peníze. Máme dole hezké hasičské cvičiště, ale hasičárna
žádnou parádu taky nedělá. Dále jsou v seznamu památek uvedeny stodoly, potůček a nechvalně
známá budova p. V. Kašky. Obec by s tím měla něco dělat a ne se vymlouvat, že se jedná
o soukromý majetek.
p. T. Šmok – sportovní areály v plánu máme, protože tělovýchova svým způsobem zaniká,
proto je to v programu, abychom to nějak převzali. Co se týká údržby zeleně, tak v plánu máme
nákup kvalitnějšího stroje na údržbu z důvodu zvětšování ploch například od tělovýchovy,
kde prozatím nemáme vyjádření. Zmiňované budovy nejsou kulturní památky, ale jsou
v seznamu památkově hodnotných staveb. Obec tyto věci řeší, například jsou v řešení sakrální
památky v Petrovičkách. Další věcí jsou finance na opravu budov, obec shání dotace na opravu
budov v majetku obce, ale není možné takto řešit soukromé stavby. Fyzická osoba musí žádat
sama z různých grantů například na památky. Obec by musela finance poskytnout z rozpočtu.
Má ovšem sama dost problémů s vlastními budovami, teď je v řešení čp. 133.
p. V. M. – to není uspokojivá odpověď. S náměstím se třicet let nic nedělalo, a mělo by se s tím
něco udělat za každou cenu, peníze se na to sehnat dají a nemusí být z obecního rozpočtu.
V jiných obcích to jde a dělají to. Třeba v Těchoníně úprava pozemku u bytovek, je nový starosta
a hned to jde. Pokud to zastupitelům nedochází, tak je to špatné. A k tomu LV v Petrovičkách
navrhuji, ať to obec spočítá a prodá celé. Není nikdo, kdo by to dal do provozu.
p. T. Šmok – ještě k náměstí, byla oslovena restaurátorská firma k opravě Mariánského sloupu,
kde je předběžný odhad 450 tis. Kč.
p. V. K. – navrhuje udělat bezúplatný převod areálu LV a poté to prodat. Dále bylo u mého domu
přislíbeno světlo veřejného osvětlení a zpevněná komunikace, na kterou je ochoten přispět.
p. T. Šmok – světlo jsme nestihli v loňském roce, ale budeme zase letos přidávat sloupy, tak to
řešit budeme.
pí. R. B. – se dotazuje, zda by nebylo možné zřídit u přechodů u zastávky odrazová světla
v komunikaci.
p. T. Šmok – bohužel to nejsou oficiální přechody pro chodce a nepovedlo se
to
ani při rekonstrukci vozovky. U těchto přechodů vyzkoušíme LED osvětlení.
p. J. Kalášek – se dotazuje, zda by bylo možné zřídit autobusovou zastávku i na druhé straně
silnice u zdravotního střediska. Třeba jen z polykarbonátu, vychází asi na 50 – 60 tis. Kč.
p. V. M. – to je hloupost dělat druhou zastávku
p. T. Šmok – není to špatný nápad, ale ještě to probereme
p. R. Studený – prodej LV v Petrovičkách není tak jednoduchý, jak bylo řečeno, protože to není
majetkem obce, ale TJ Sport Mladkov. V minulých letech obec nabízela spolupráci tělovýchově,
bylo uvažováno i o koupi pozemků, aby se areál zachránil. Bohužel k žádné dohodě do dnešního
dne nedošlo. Také náměstí se zde již několikrát řešilo, a bylo jednáno s majiteli, ale bez výsledku.
Zastupitele to taky trápí, ale zatím se s tím nedá nic dělat.
p. T. Šmok – bylo řešeno již několikrát, také bylo ze strany tělovýchovy avizováno předání
pozemků v Dolanech ke konci roku, a prozatím k ničemu nedošlo.
p. V. P. – dotazoval se, kolik má TJ Sport členů, z důvodu zajištění prací a údržby areálů.
Poté byla diskuse k tomu bodu ukončena a byl podán návrh na usnesení.
ZO schvaluje Plán rozvoje obce na roky 2015 – 2018.
8-0-0
b) Dětské hřiště
Starosta obce předkládá zastupitelstvu podklady pro vybudování dětského hřiště na zahradě
Základní a mateřské školy s využitím dotace. Výše dotace byla v uplynulých letech
max. 400 000,- Kč, což je 70% z uznatelných nákladů investice a spoluúčast obce byla
cca 170 000,- Kč (30%). Zastupitelstvo se tímto bodem zabývalo na pracovním zasedání.
pí. R. B. – se dotazuje, budou-li zachovány obě chaloupky na zahradě, a zda dojde k terénním
úpravám
p. T. Šmok – uvidí se, po posouzení jejich stavu. Terénní úpravy budou provedeny dle projektu
ZO schvaluje výstavbu dětského hřiště na p.p.č 856/1 a předložení žádosti Ministerstvu
pro místní rozvoj o dotaci.
8-0-0

ZO pověřuje Kontrolní výbor k výběru zhotovitele stavby a zhotovitele žádosti pro získání
dotace.
8-0-0
c) Technik ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje oddělení ochrany obyvatelstva oslovil obec
s nabídkou kurzu „Technik ochrany obyvatelstva“. Specializovaný kurz – ochranu obyvatelstva,
bude nápomocen orgánu obce při realizaci základních opatření pro ochranu obyvatelstva.
pí. L. Hejtmánková – se dotazuje, zda existuje Havarijní plán Vojenského objektu na Adamu
p. R. Studený – Havarijní plán nemá obec k dispozici, jedná se o vojenský objekt, který by měl
mít svůj vlastní. V současné době to prověřuje Pardubický kraj v souvislosti s
výbuchy
ve Vrběticích.
p. T. Šmok – starostové absolvovali prohlídku areálu, včetně zabezpečení, které je na vysoké
úrovni
ZO ukládá veliteli jednotky JSDHO určení člena výjezdové jednotky obce, pro funkci
„Technik ochrany obyvatelstva“.
8-0-0
d) Posuzování vlivu na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí zaslalo obci oznámení o zahájení koncepce „Národní plán povodí
Labe“, koncepce „Národní plán povodí Odry“, koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik
v povodí Labe“ a koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“. Zároveň žádá
o zaslání písemného vyjádření k uvedeným koncepcím.
p. V. M. – týká se to i obce Mladkov?
p. T. Šmok – ano obec je v povodí Labe
ZO bere na vědomí koncepce „Národní plán povodí Odry, Národní plán povodí Labe,
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, Plán pro zvládání povodňových rizik
v povodí Labe“ bez výhrad.
e) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru předkládá zastupitelstvu Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1
ze dne 7. 1. 2015. Předmětem kontroly bylo plnění usnesení zastupitelstva
obce.
Žádné nedostatky s výjimkou dvou usnesení, kterými se bude zabývat na příštím zasedání.
Zápis z jednání kontrolního výboru je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje - uvádět ve smlouvách o dílo podmínku vedení Stavebního deníku dle Zákona
č. 183/2006 Sb., § 157, u stavebních prací a oprav většího rozsahu, trvajících déle jak
3 dny, dle rozhodnutí ZO ke konkrétní stavbě.
8-0-0
ZO schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru č. 1 ze dne 7. 1. 2015.
8-0-0
Majetkové operace, rozpočet
a) Nákup a prodej pozemků
a1) pozemky manželé Šurýnovi
Zastupitelstvu obce byl předložen geometrický plán zaměření skutečného stavu pozemků
manželů Šurýnových a obecní cesty sousedící s jejich pozemkem. Vzhledem k tomu, že pozemky
manželů Šurýnových zasahují do obecní cesty je dohodnut s majiteli odprodej nově vzniklých
pozemků obci. Jedná se o p.p.č. 102/7 část a) o výměře 48 m2, p.p.č. 107/8 část b) o výměře
31 m2 a p.p.č. 102/9 část c) o výměře 35 m2 vše v k.ú. Mladkov. Starosta obce navrhuje
pozemky odkoupit za cenu 10,- Kč a náklady spojené s převodem uhradí obec.
ZO schvaluje nákup p.p.č. 102/7 část a) o výměře 48 m2, p.p.č. 107/8 část b) o výměře
31 m2 a p.p.č. 102/9 část c) o výměře 35 m2 vše v k.ú. Mladkov od manželů Šurýnových
za cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojenou s převodem.
8-0-0
a2) nákup lesních pozemků
P. R. S. nabízí k prodeji p.p.č. 293 a p.p.č. 294 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Mladkov za cenu
5,- Kč/m2. Celková výměra je 2 880 m2 a jedná se o lesní pozemek. Starosta obce navrhuje
vzhledem k sousedícím obecním pozemkům, pozemek odkoupit.
ZO schvaluje nákup p.p.č. 293 a p.p.č. 294 ve zjednodušené evidenci v k.ú. Mladkov
za cenu 5,- Kč/m2 s úhradou nákladů spojených s převodem.
8-0-0
b) Pronájem KD Mladkov
TJ Sokol Těchonín fotbalový oddíl žádá o pronájem prostor KD Mladkov, za účelem
odpoledníchsobotních tréninků fotbalového mužstva od ledna do března 2015 v čase
od 16 –17.30 hod. So navrhuje pronajmout za cenu 250,- Kč/hod.
ZO schvaluje pronájem KD Mladkov fotbalovému oddílu TJ Sokol Těchonín za cenu 250,Kč/hod.
8-0-0

c) Upravený rozpočet 2014
Rozpočtová změna č. 6/2014 – k dorovnání položek rozpočtu. SO seznámil s celkovými částkami
v oblasti příjmů a výdajů. Dorovnání položek rozpočtu bylo provedeno účetní obce
s místostarostou a schváleno starostou obce na základě usnesení č. 116/2014.
ZO schvaluje upravený rozpočet roku 2014 provedený na základě usnesení č. 116/2014.
8-0-0
d) Revokace usnesení
Zastupitelka A. Kotyzová přednesla přítomným návrh na revokaci usnesení č. 103/2014.
Revokaci navrhuje proto, že neměla na ustavujícím zasedání kompletní informace o odměnách
členů zastupitelstva v minulém období. Jelikož jsou odměny čerpány z rozpočtu
obce,
a v porovnání s jinými obcemi, se jí zdají neúměrně vysoké, v přepočtu se jedná o navýšení
50 – 128%. Navrhuje zvýšení odměn o maximálně 10% v porovnání s minulým volebním
obdobím.
p. T. Šmok – k tomuto bodu vystupoval již na ustanovujícím i pracovním zasedání obhajuje vyšší
odměnu a minulé zastupitelstvo bylo ohodnoceno hodně málo
p. A. Kotyzová – dotazovala se i na ostatních obcích a dle jejího názoru neděláme více jak jiné
obce
p. M. Jirčíková – už na pracovním zasedání, upozorňovala na to, že se v minulém období
odměny snižovaly
p. A. Kotyzová – tento nárůst se jí zdá neúměrný
p. T. Šmok – v minulých volebních obdobích zůstávaly odměny stále stejné a oproti okolním
obcím podstatně nižší. Udělá rozbor a ještě se tím bude zabývat.
p. V. M. – podle něj je takové navýšení platů nemorální. Občanům se zdražila voda díky
kanalizaci a také mu na to nikdo nepřidá.
p. T. Šmok – co se týká zdražení vody, ano, byla zdražena, ale zase občanům ubyly náklady
na žumpy, které nebyly již v dobrém stavu.
p. B. Matouš – návrh na zvýšení přišel již z minulého zastupitelstva, které se rozhodlo to nechat
už na nové a nezvyšovat si před koncem volebního období. Je smutné, že p. A. Kotyzová přišla
po 71 dnech fungování zastupitelstva, času na to měla dost. Mrzí mě reakce od někoho,
komu bylo nabídnuto několik druhů práce na obci a nepřijal ani jednu. Takže nevidím důvod
proč se tím zabývat.
p. A. Kotyzová – nezajímala se předtím o výši odměn minulého zastupitelstva, to jí překvapilo,
a proto reaguje až teď.
Starosta obce podal návrh na usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu
odměn neuvolněným zastupitelům dle návrhu zastupitelky paní A. Kotyzové.
ZO nepřijalo usnesení ke změně výše odměn neuvolněným zastupitelům.
4-0-4
Došlé spisy a žádosti
a) MAS Orlicko
Společnost MAS Orlicko z.s., žádá o mimořádný příspěvek pro zajištění financování
činnostispolečnosti, pro pokrytí rozpočtového deficitu roku 2015 a zajištění kontinuální přípravy
žádosti a kapacit organizace v období 2016 – 2020 ve prospěch organizace ve výši 10,- Kč/občan.
Celková částka pro obec činí 5 260,- Kč.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku MAS Orlicko ve výši 5260,- Kč.
7-0-1
b) Garážování
Starosta obce předkládá ZO přílohu č. 1 ke Směrnici k provozu motorových vozidel obce.
Směrnice upravuje garážování obecních vozidel a určení pověřených a oprávněných osob
k povolování jízd.
ZO bere na vědomí přílohu č. 1 Směrnice k provozu motorových vozidel obce.
c) Oprava kanalizační šachty u čp. 89
Manželé Pazderovi žádají o revizi a opravu kanalizačního poklopu před domkem čp. 89. Závada se
již řešila a oprava je objednána u firmy VAKSTAV a je to domluveno po skončení zimy.
Bude provedeno zřejmě dříve podle počasí.
ZO bere na vědomí žádost p. Pazdery o opravu kanalizační šachty.
Diskuse:
pí. A. Kotyzová – žádá o změnu v zápisu ze zasedání ze dne 9. 12. 2014, kde v diskuzním
příspěvku požaduje změnit slovo „dopravní značka“ za „pouliční osvětlení“

p. T. Šmok – takto to řešit nelze, byla plánována oprava po svěšení zápisu s vědomím
zastupitelů, protože to není tak důležité. Ale pokud to je oficiální cestou, tak to budeme muset
změnit na příštím zasedání schválením.
p. V. K. – dotazoval se, zda je nutné plužení polních cest k lesu
p. Z. Severýn – plužení provádí Agrosystém pro svou potřebu
p. T. Šmok – obec to neprovádí, není to ani v Plánu zimní údržby komunikací
p. B. Matouš – je šance vyvolat jednání obce s TJ Sport Mladkov? A dále je k prodeji pozemek
č. 916/1 za kluzištěm, který by mohla obec odkoupit.
p. T. Šmok – ano, bude to prezentováno výboru TJ Sport
pí. A. Kotyzová – jak to bude s obecním zpravodajem?
p. T. Šmok – proběhlo jednání s p. Divíškem a můžeme na tom začít pracovat
p. B. Matouš – bude obsah zpravodaje spadat do schvalování zastupitelstva?
p. T. Šmok – zodpovídá za to redakční rada, kterou bude nutné zvolit
pí. A. Kotyzová – požádala zastupitele o návrhy do redakční rady

Výpis ze Zápisu č. 2 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 25. 2. 2015
Přítomní zastupitelé:
Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová, Roman Studený, Martina Jirčíková, Bohuslav Matouš,
Teodor Šmok, Josef Kalášek, Zbyněk Severýn, Renáta Vágnerová
Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta
obce.
1. Příprava a podklady pro žádost o dotaci na dětské hřiště, zapojení dětí
2. Valná hromada Sdružení obcí Orlicka
3. Zimní údržba a úklidové práce - odeslán dopis na Pak ohledně komunikace č. II/311 Mladkov
České Petrovice - osobní jednání s p. Markem ředitelem SÚS Ústí nad Orlicí a příslib na příští
zimu se zajištěním posypu s Agrosystémem Mladkov.
4. Odstranění závad na komínových tělesech v budovách obce
5. Odstranění havárie vodovodu v čp. 133
6. Výměna bojleru v čp. 166
7. Pěstební práce – odstranění chrániček a likvidace polomů
8. Školení ke spisovému řádu a archivaci písemností
9. Školení účetní
10. Jednání s DABONOU ohledně zateplení domu čp. 84 – prodejna potravin
11. Jednání s firmou Europoint – zateplení KD
Organizační záležitosti obce
a) Odkanalizování Petrovičky
Starosta obce předkládá zastupitelstvu novou smlouvu s VIS HK k projektu odkanalizování
místní části Petrovičky a dále příkazní smlouvu. Firma byla oslovena již v minulosti a bylo s ní
spolupracováno již při výstavbě kanalizace. Částka 135.000,- Kč bez DPH za provedení
jednostupňové dokumentace včetně výkazu výměr. V Petrovičkách bude zrušena technologie
stávající ČOV a bude zřízena přečerpávací stanice s přečerpáním do ČOV v Mladkově.
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 003/2015 a příkazní smlouvu č. 004/2015 s VIS Hradec
Králové a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.
9-0-0
b) Zateplení prodejny potravin
V prodejně potravin bude v červnu končit nájemní smlouva, společnost Folget (CBA požádala
o prodloužení a chtějí provést vnitřní rekonstrukci. Starosta obce předkládá zastupitelstvu návrh
na zateplení prodejny potravin, aby se práce provedly současně s rekonstrukcí prodejny.
Zateplení provést v rozsahu zateplení stropu, rekonstrukce vytápění, oprava střechy prodejny.
Projekt na zateplení navrhuje starosta obce nechat zpracovat firmou Dabona, která již s obcí
spolupracovala, a nebyly žádné problémy. Z toho důvodu byla oslovena, aby zpracovala nabídku.
Nabídka je v celkové výši 156.000,- Kč bez DPH.
p. J. K. – bude zateplena celá prodejna, včetně oken a dveří?
p. T. Šmok – celá prodejna bude zateplena, včetně výplní.

p. V. T. – bude po dobu rekonstrukce prodejna uzavřena?
p. T. Šmok – ano, v nezbytné míře, ale bude náhradní prodej. Prostor náhradního prodeje bude
ještě řešen.
ZO schvaluje zpracování projektu a podání žádosti firmou Dabona s.r.o. RK za sjednanou
cenu 188.760,-Kč s DPH.
9-0-0
ZO ukládá starostovi obce domluvit schůzku se společností CBA.
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prodejny potravin.
9-0-0
c) Zateplení KD Mladkov
Proběhlo jednání s Europoint se kterými máme uzavřenou smlouvu z roku 2013, jedná se o sál
spodní suterén a toalety. Projekt řeší zateplení budovy, zateplení stropu (zafoukání stropu
nebo zateplení střechy) a změnu systému vytápění (tepelné čerpadlo a rekuperace), výměna oken.
Návrh bude připraven včetně cenové nabídky. Předběžný návrh ceny na vytápění a rekuperaci je
500.000,- Kč na tepelné čerpadlo a 500.000,- Kč na rekuperaci.
ZO bere na vědomí informaci SO o průběhu jednání k zateplení KD Mladkov.
d) Smlouva o centralizovaném nákupu energie na burze
Sdružení obcí Orlicko předkládá ke schválení zastupitelstvu obce Smlouvu o centralizovaném
zadávání ke společnému nákupu energie. Obec nakupuje energii na burze již 3 rokem, nejsou
s tím žádné problémy. Tento nákup je pro obec finančně výhodnější a jsou zapojena všechna
odběrná místa. Starosta obce navrhuje v nákupu energií pokračovat.
ZO schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání na nákup energie se Sdružením obcí
Orlicko a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
9-0-0
e) Obecní zpravodaj
Zastupitelstvo obce se na své pracovním zasedání zabývalo možností vydávání obecního
zpravodaje. Zpravodaj bude mít název na návrh p. B. M. „Zprávy z Mladkova“, převzatý
z již v historii vydávaného dokumentu. Návrh do redakční rady podala pí. A. K. a navržení
členové jsou: A. K., J. S., L. M. Zpravodaj bude vydáván čtvrtletně. Starosta obce odešle žádost
na Ministerstvo kultury a pokud bude schválena, je předpoklad vydat v březnu první číslo
zpravodaje.
ZO schvaluje název obecního zpravodaje: „Zprávy z Mladkova“.
9-0-0
ZO schvaluje redakční radu pro obecní zpravodaj ve složení: A.K., J. S., L. M.
9-0-0
f) Kácení lesa
Obec plánuje provést v obecním lese těžební práce – po dohodě se správcem lesních pozemků.
Je plánováno kácení asi 100 m3 ve Vlčkovicích a 130 m3 v Mladkově. Starosta obce oslovil
tři firmy, které tyto práce provádí. Dvě z nich podali cenové nabídky: Uniles Svitavy a Optima
s.r.o. Lanškroun. Obě cenové nabídky jsou téměř stejné. Firma Optima nabízí možnost odprodeje
dřeva místním podnikatelům.
p. J. Kalášek – navrhuje zohlednit spolupráci s místními firmami a vybrat firmu OPTIMA.
p. Z. Severýn – souhlasí s návrhem, s možností odkupu dřeva.
p. J. K. – ptá se, zda bude dřevo prodávat obec?
p. T. Šmok – obec nebude prodávat, ale vybraná firma.
ZO schvaluje výkup dřeva z těžby v obecním lese firmou Optima s.r.o.
Lanškroun
za dojednanou cenu 1790,- Kč/m3 u jehličnanů a 1000,- Kč/m3 u listnatých
stromů.
9-0-0
e) Kronikář obce
Paní I. M. vrátila dokumentaci Mladkovské kroniky zpět do obce Mladkov , které byly uskladněny
v Králíkách a je nutné určit kronikáře obce. Pí. A. K. navrhuje dva kronikáře a to: p. J. M.
a p. M. M.ml. Starosta obce požádal pí. A. Kotyzovou o informaci o stavu materiálů a kroniky.
pí. A. Kotyzová – probíhá třídění materiálů podle let a podle obsahu, včetně fotografií.
ZO jmenuje kronikáře obce p. J.M. a o. M. M. ml.
9-0-0
Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočet obce
Finanční komise spolu s účetní obce předkládá zastupitelstvu obce Rozpočet obce na rok 2015.
Rozpočet obce byl zveřejněn na úřední desce obce a nebylo k němu podáno žádných připomínek
ze strany zastupitelů nebo občanů. Rozpočet je schodkový a je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Starosta obce navrhuje takto navržený rozpočet schválit.
ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2015.
9-0-0

b) Inventarizace majetku
Předseda inventarizační komise předkládá zastupitelstvu Zápis z provedené inventarizace
majetku obce za rok 2014. Počáteční stav majetku činil 68.802 tis. Kč, přírůstek majetku za rok
2014 činí 967 tis. Kč, úbytek majetku činí 214 tis. Kč. Celková účetní hodnota majetku činí
69.555 tis. Kč. Zápis z provedené inventarizace je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje Zápis z provedené inventarizace majetku obce za rok 2014.
9-0-0
c) Nákup pozemků
c1) Pozemek Dolany
Starosta obce předkládá zastupitelstvu obce žádost o odkoupení nemovitosti SŽDC. Jedná se
o pozemek č.916. Již dříve došlo k jednání TJ Sport Mladkov a SŽDC. Pozemek č.916/1 by
po nabytí odkoupilo bytové družstvo a pozemek č.916/2 TJ Sport Mladkov nebo by zůstal
případně obci. Na tomto pozemku se také nachází stavby – parket, podium, lavičky, dětské hřišt ě
a chatky.
ZO schvaluje podání žádosti o koupi pozemku č. 916 v k.ú. Mladkov a podání Žádosti
o odkoupení nemovitosti SŽDC.
9-0-0
c2) žádost D. M.
P. D. M. žádá o pronájem p.p.č. 49/2 v k.ú. Mladkov. Pozemek za jeho nemovitostí a do současné
doby ho měl v pronájmu Pozemkového úřadu. Pozemek byl převeden do majetku obce,
a proto žádá o pronájem. Starosta obce navrhuje pozemek pronajmout za cenu 1,- Kč/m2/rok.
ZO schvaluje pronájem p.p.č. 49/2 v k.ú. Mladkov p. D. M. za cenu 1,- Kč/m2/rok.
9-0-0
d) ZŠ a MŠ Mladkov
Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov předkládá hospodářský výsledek za rok 2014, který činí
176.893,42 Kč. Zároveň žádá o převedení celé částky do rezervního fondu a uvolnění 150.000,Kč z rezervního fondu na neinvestiční provozní výdaje (opravu sociálního zařízení mateřské
školy).
ZO schvaluje hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Mladkov za rok 2014, převod částky
176.893,42 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Mladkov a uvolnění částky 150.000,- Kč
na neinvestiční provozní výdaje.
9-0-0
Došlé spisy a žádosti
a) Divadlo Vlčkovice
Žádost od divadelní kočovné společnosti Bouda, která chce provést dne 6.3.2015 od 19 hod
na sále KD Vlčkovice představení s názvem Dobytí severního pólu. Starosta obce navrhuje
pronajmout prostor KD Vlčkovice bezúplatně.
ZO schvaluje bezplatný pronájem sálu KD Vlčkovice pro divadelní představení.
9-0-0
b) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Již v loni se obec
k této kampani připojila a to nákupem vlajky a jejím vyvěšením. Starosta obce navrhuje se
ke kampani opět připojit.
ZO schvaluje připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky
dne 10. března na budově Obecního úřadu.
8-0-1
c) SMS ČR
Sdružení místních samospráv ČR zaslalo fakturu k úhradě členských příspěvků za členství obce
ve výši 2000,- Kč plus příspěvek 1,- Kč na občana obce. Celková částka je tedy 2526,- Kč.
ZO schvaluje úhradu členského příspěvku SMS ČR za rok 2015 ve výši 2526,- Kč. 9-0-0
d) Římskokatolická farnost
Římskokatolická farnost Mladkov žádá o příspěvek na opravu střechy kostela ve výši
100.000,-Kč, aby mohla požádat o grant ve výši 250.000,- Kč Pardubický kraj.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Mladkov ve výši 100.000,- Kč
za podmínky získání grantu ve výši 250.000,- Kč.
9-0-0
e) Příspěvek ZUŠ
ZUŠ Králíky a ZUŠ Jablonné nad Orlicí žádají o poskytnutí finančního příspěvku pro žáky, kteří
mají trvalý pobyt v obci Mladkov. Na pracovním zasedání byl navržen příspěvek ve výši 500,- Kč
na jednoho žáka.
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2000,- Kč pro ZUŠ Králíky a poskytnutí
příspěvku 500,- Kč pro ZUŠ Jablonné nad Orlicí.
9-0-0

f) Žádost o pronájem prostor u bunkru
MUDr. P. M. předseda oddílu judo žádá o pronájem sálu KD Mladkov a prostor u bunkru K-35
ve dnech 11.7. – 25.7.2015 pro dětský výcvikový tábor judo Sokola Hradec Králové. Toto bylo
projednáno na pracovním zasedání a zastupitelstvo souhlasí s pronájmem za cenu 650,- Kč/den.
ZO schvaluje pronájem sálu KD Mladkov a prostor u bunkru K-35 oddílu judo Sokol Hradec
Králové za cenu 650,- Kč/den a náklady za elektřinu, vodné a stočné.
9-0-0
g) Nabídka Antee
Společnost Antee nabízí obci vytvoření a správu nových webových stránek obce z důvodu lepší
přehlednosti, obslužnosti, jednoduchého vyhledávaní dokumentů, dohled nad správou povinně
zveřejňovaných informací (aktualizace dle platných právních předpisů). Místostarosta obce
popsal podrobnosti k nabídce nového webu. Na pracovním zasedání bylo dohodnuto, že bude
sjednána schůzka se společností ohledně upřesnění dalších podrobností. A až poté bude
rozhodnuto.
ZO bere na vědomí nabídku společnosti Antee.
h) Žádost Rafael
Nadační fond Rafael dětem, žádá o finanční příspěvek. Na pracovním zasedání bylo navrženo,
že nebude obec tyto příspěvky poskytovat.
ZO bere na vědomí žádost nadačního fondu a ukládá SO odeslat zamítavé stanovisko.
i) Pozemky TJ Sport Mladkov
TJ Sport Mladkov nabízí obci bezplatný převod areálu v Dolanech z důvodu
nedostatku
finančních prostředků na provoz a údržbu a po zániku fotbalového oddílu neplní svůj účel.
Starosta obce upozornil, že by žádosti mělo předcházet rozhodnutí Valné hromady o převodu
a poté bude moci jednat zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je názoru, že není důvod tento
majetek nepřevzít.
ZO odkládá převzetí areálu v Dolanech do rozhodnutí Valné hromady TJ Sport Mladkov
a konkrétní nabídky ze strany TJ Sport.
j) Dopis Několik vět
Zastupitelstvo obce obdrželo dopis od občanů, kteří žádají o vyřešení dlouhodobé ostudy našeho
náměstí tzv. Kaškova domu, který již 15 let hyzdí střed obce.
p. T. Šmok – k tomuto problému proběhlo již několik jednání s majitelem, bylo učiněna
i nabídka směny za jinou nemovitost, ovšem vždy bezvýsledně.
pí. P. D. – přiblížila, jak tento dům poškozuje sousední a ohrožuje nájemníky sousedního domu
p. T. Šmok – bude vznesen dotaz na stavebním úřadě v Králíkách, zde není možné řešit
to v jejich kompetenci.
ZO bere na vědomí dopis občanů Mladkova.
Diskuse:
pí. H. M. – dotazuje se, kdy bude možné platit stočné.
pí. I. S. – vyúčtování stočného bude možné provést až po instalaci patřičného programu,
který měl být v tuto dobu již nainstalován
pí. R. B. – dotazovala se, na skládku u kravína.
p. T. Šmok – nejedná se o skládku, pouze uložení materiálu s vědomím Agrosystému Mladkov
pí. P. D. – ptá se, zda budou nakoupeny koše na psí exkrementy?
p. T. Šmok – budou zakoupeny 3 ks těchto košů.
p. J. K. – jak se bude postupovat při likvidaci bioodpadu?
p. T. Šmok – zastupitelstvo se tím bude ještě zabývat, zatím platí stávající stav
pí. A. Kotyzová – přinesla knihu s památkami zapůjčenou od pana Kožnara, který nabízí opravu
památky u skály k Lichkovu
p. T. Šmok – tato památka byla již opravována, ale domluvíme se s panem Kožnarem na dalším
postupu
p. B. Matouš – bude možné vyčistit zastávku na vlakovém nádraží, nebo se dohodnout
o vyčištění se SŽDC?
p. T. Šmok – oslovíme SŽDC, jedná se o jejich majetek.
pí. A. Kotyzová – máme přehled, kdo využívá sociální byty v hospodě?
p. T. Šmok – obec nemá přehled, byla tam na kontrole SSZ a oprávněna je také cizinecká policie,
jedná se ovšem o náhradní bydlení ne sociální byty.
pí. R. Vágnerová – zajistila na opravu držáku mapy u nádraží dvě nabídky.
p. T. Šmok – ponecháme stávající kovovou a provedeme opravu střechy.

V pátek 6. 3. 2015 jsme přivítali
nového občánka Mladkova, Veroniku
Maloškovou.
Program zpestřily děti z Mateřské
školy v Mladkově.

6. března
7. března
23. března

Michalčáková Jana
Schöndorfová Františka
Urbanová Marie

75 let
94 let
82 let

Život je jako sklenice vody a je jen na tobě, čím ji naplníš, jelikož nakonec
si to vypiješ sám.

Monika Malošková
Josef Studený
Jarmila Hejkerlíková
Marie Krejčová

64 let
69 let
82 let
96 let

Vzpomínka dlouholetého kronikáře obce
28. března by oslavil 90. narozeniny pan Dobroslav
Mareček, který věnoval mnoho ze svého času, který mu byl
v životě dán, Mladkovu a okolí.
Do historie naší obce se zapsal svým působením
v různých oblastech - vedl loutkový soubor, osvětovou besedu,
promítal
filmy,
byl zakladatelem
turistického
oddílu
a hospodářem tělovýchovné jednoty, stál u zrodu dálkových
pochodů Orlické kilometry, které proslavily Mladkov v celé
republice, běhů do vrchu, značil turistické cesty, byl tajemníkem, poslancem, členem
Sboru pro občanské záležitosti, knihovníkem, kronikářem... a vším byl rád.
Budeme rádi, když si na něj s námi vzpomenete. Děkujeme vám všem.
Ivana Marečková s manželem Jiřím
(Na přání rodičů byl jejich popel rozptýlen na rozptylové loučce Lesního hřbitova v Hradci Králové – Malšovicích.)

Občanská statistika od 1. 1. 2014 do 30. 3. 2015
Obec má 538 obyvatel (průměrný věk 43 let), z toho 254 žen a 284 mužů.
V produktivním věku je kolem 350 občanů. Nejstarší žena narozena v roce 1921
a nejstarší muž narozen v roce 1923. V obci se narodilo 8 dětí, zemřelo 6 občanů.

Vyhráli jsme sto tisíc korun
V minulých
letech naše
mladkovská
škola
prošla
několika
změnami.
Byla vyměněna střešní krytina, některé staré shnilé trámy byly nahrazeny novými.
Došlo k výměně všech oken, hlavních dveří a zateplila se celá budova. Topení na tuhá
paliva bylo nahrazeno ekologickým vytápěním – tepelným čerpadlem. Do tříd základní
školy byly zakoupeny nastavitelné školní lavice a židle, interaktivní tabule a počítače.
Rovněž školní družina, jídelna a mateřská škola dostala nové barevné stolky
a židličky. Paní kuchařka dostala do kuchyně
digestoř.
Posledním úspěchem naší školy bylo
získání sto tisíc korun na renovaci
sociálního zařízení v mateřské škole.
Jak?
Byla
vyhlášená
soutěž
,,DOMESTOS PRO ŠKOLY“, jejíž cílem
bylo zlepšit prostředí školních toalet.
Paní učitelky s dětmi mateřské školy
plnily postupně úkoly po dobu tří
měsíců.
Zkrášlovaly
obrázky
umývárnu, toalety, dveře, vytvářely
voňavé
dekorace
z přírodnin.
Fotografie ze splněných aktivit se
ukládaly na internetové
stránky.
Dalším krokem pak bylo hlasování
pro nejlépe splněný úkol. To už nám
pomáhali i rodiče
a
známí.
Součástí soutěže byl nákup výrobků
značky Domestos, za které jsme rovněž
sbírali body. Výsledkem celého snažení
bylo převzetí symbolického
šeku
v Praze od firmy Garp
Integrated
na sto tisíc korun.
Během
vánočních
prázdnin
až do poloviny ledna tohoto roku se
v oddělení mateřské školy bouralo,
prášilo, budovalo a uklízelo. Dnes se
těšíme ze zcela nové koupelny se
sprchou, kterou nám dle našich
představ
vybudovala
firma Sefír

z Ústí nad Orlicí. Třešinkou jsou barevně laděné skříně na hygienické potřeby,
které vyrobil pan Dušek z Těchonína.
Poděkování patří všem, kteří nás v soutěži podpořili, rodičům, kteří pochopili
nutnost omezeného provozu v mateřince během stavby a našemu zřizovateli
Obci Mladkov, s jehož nemalým dofinancováním jsme si mohli toto vše dovolit.
Cíl soutěže – zlepšit prostředí školních toalet - byl stoprocentně splněn.
Přikládám fotografie staré a nové umývárny. Další fotografie ze školních akcí si
můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.zsamsmladkov.cz.
Mgr. Soňa Filipová, ředitelka

školy

Recyklohraní
Nevíte, co s nefunkčním drobným elektrozařízením, vybitými bateriemi,
mobilem? Přineste nám vše do školy. Naše škola je zapojena do školního recyklačního
programu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou MŠMT České republiky.
Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů
a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných
elektrozařízení.

Která elektrozařízení jsou sbírána?
ANO:
všechna drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory
nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů;
např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, žehličky,
vysoušeče vlasů, kulmy, elektrické holicí strojky, rychlovarné konvice a další …
NE:
velká elektrozařízení (samostojné kopírky,
sporáky…), televize a počítačové monitory

pračky,

myčky,

ledničky,

mrazničky,

Které baterie jsou sbírány?
ANO:
všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky,
dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů
apod.). Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké
monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg.
Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.
NE:
rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie, autobaterie a jiné baterie s tekutým
elektrolytem, baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků (takové baterie
nemají obvykle komerční nálepku, mohou z nich vyčnívat kontaktní drátky
a podobně), plně nabité baterie, baterie těžší než 1 kg.
Dále sbíráme mobilní telefony funkční i rozbité s nabíječkou, ale není to podmínka.
Předem děkujeme. Stačí zazvonit na zvonek u hlavních dveří.
Mgr. Soňa Filipová

Karneval v mateřské škole
Haló, haló pane karnevale, račte dále, račte dále …. Jako každý rok, tak i letos
jsme pro děti uspořádali v naší školce maškarní karneval. Mezi námi se objevila
zvířátka, princezny, zdatný rytíř, ale i policista, hasič, strašlivý pirát a mnoho dalších
krásných masek. Učitelky
také nezahálely a proměnily
se v Shreka
a
Fionu.
Děti tancovaly,
soutěžily
v nošení kuličky na lžíci,
hledání
stejné
dvojce
obrázků a nejvíce oblíbené
židličkové soutěži. Jejich
smích se linul celou školou
a nakonec došlo i na
tombolu, ze které neodešel
nikdo s prázdnou. Všichni
vyhráli!
A co příští karneval?
Tak tohle tajemství si
necháme napřesrok.
Derková Pavla, učitelka MŠ

Sběr víček od PET lahví pro handicapované děti
Již čtvrtým rokem sbíráme víčka od PET lahví, které posíláme dětem.
Rodiče těchto dětí víčka odevzdají do sběrny a za každý 1 kg dostanou 6 Kč.
Peníze využijí k zakoupení různých speciálních pomůcek pro jejich celkový pohybový
rozvoj nebo k delšímu pobytu v lázních.
A komu naše víčka již
pomohly? 5 pytlů jsme poslali
Michalce Láníkové z Holešova,
4 pytle Honzíkovi Chmelíkovi
z Kojetína, 4 pytle Barunce ze
Žamberka,
která
dokonce
navštívila naší školku (viz foto)
a nyní posíláme 4
pytle
Michalce z Třebechovic. Pokud
se chcete také zapojit, stačí
donést víčka do MŠ.

Derková Pavla, učitelka MŠ

Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy
Srdečně Vás zveme na „Den otevřených dveří“ spojený se zápisem do Mateřské
školy v Mladkově pro školní rok 2015/2016, který se koná 29. 5. 2015 od 10 hodin
do 15,30 hod.
Mateřská škola nabízí pro děti mnoho aktivit, mimo jiné i hru na zobcovou
sopránovou flétnu, výuku anglického jazyka, plavecký výcvik, navštěvujeme solnou
jeskyni, pořádáme tvořivé dílny s rodiči. Spolupracujeme s PPP v Ústí nad Orlicí
a s logopedií.
Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti a také adaptační program.
Každé úterý v květnu v době od 9 hod do 10 hod k nám můžete přijít nahlédnout.
Přijďte se na nás podívat, už se na Vás těšíme.
K zápisu si přineste předem vyplněnou přihlášku společně s potvrzením od lékaře.
Tyto dokumenty naleznete na našich webových stránkách www.zsamsmladkov.cz.
učitelky MŠ

Počet knih v naší knihovně je složen ze základního fondu, což jsou knihy,
které zůstávají stále v knihovně a výměnného fondu. To jsou knihy zapůjčené
z knihovny Králíky. Základní fond čítá 3800 knih a v nyní je zde půjčeno z Králík
11 souborů, to je 660 kusů.
Z počtu svazků je vidět, že je z čeho vybírat. Máme knihy pro dospělé i pro děti.
Je zde beletrie všech možných žánrů, ale i knihy naučné. To jsou například
encyklopedie, naučné slovníky, etika, ekonomika, právní věda, školství, využití
volného času, přírodní vědy, užité vědy, umění, vlastivěda, dějiny, druhá světová
válka, atd.
Pro děti půjčujeme kromě knih také časopis Kačer Donald a časopis ABC.
Všechny výpůjčky jsou zdarma.
V roce 2014 bylo registrovaných čtenářů 44 a z toho 14 dětí. Návštěvníků
knihovny za rok 2014 bylo 397 a bylo půjčeno celkem 1485 titulů. Z toho 81 ks
naučné literatury pro dospělé, 716 ks krásné literatury pro dospělé, 81ks naučné
literatury pro mládež, 191 ks krásné literatury pro mládež, 416 ks dětských časopisů.
Je možné si vybrat i knihy, které jsou vyřazené nebo které jsou od spoluobčanů
a nemusí se vracet.
Přijďte navštívit naši knihovnu a rozšířit tak řadu čtenářů.
Kdo se chce stát vzdělaným, musí si nad zlato a stř íbro vážit knih. - J. A. Komenský
E. Stojanová

Jsme rádi, že se našli dva obětaví občané Mladkova, kteří budou po čtyřech
letech, která uplynula od úmrtí dlouholetého kronikáře pana Marečka, pokračovat
v zaznamenávání událostí v obci a okolí pro naše potomky. Jsou jimi pan Jaroslav
Malošek a pan Miloš Mikula ml.
Protože nejrůznější materiály o historii Mladkova pro zpětné doplňování kroniky
se shánějí velmi obtížně, prosíme všechny obyvatele obce, kteří vlastní staré fotografie
nebo různé dobové materiály, o jejich laskavé zapůjčení. Kronikáři si je naskenují
a nepoškozené vrátí zpět majitelům. Byla by velká a nenahraditelná škoda, kdyby se
cenné „poklady z půdy“ poztrácely nebo zničily a neuchovaly se v kronice pro další
generace.
A. Kotyzová

Mladkov
To hezké, vzácné, dojemné, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne.
Tento citát řekl ve starém Řecku básník Aristide. Než uplynou nám všechny myšlenky
na rok 2014, budeme se snažit společně tento rok zhodnotit. Jediná spravedlnost
v našem životě je, že s novým rokem je nám všem o rok víc. Když posílám hlášení,
kde se vyplňuje věk členů, tak od třiceti do čtyřiceti by členky naší skupiny spočítal
na prstech jedné ruky, ale nad šedesát je nás převaha. Ale i nad šedesát i sedmdesát
jsme zařazeny do seznamu.
22. února 2014 byla výroční členská schůze, na které jsme si odhlasovaly plán
práce na rok 2014. A jak se nám podařilo dané úkoly splnit?

1. Sběr odpadků po příkopech Mladkov – Vlčkovice
Je to složité, když posbírané odpady musíme třídit a nemůžeme je
dát
do jednoho pytle. Ale větší problém byl, že než jsme se domluvily, tráva přerostla.
Silničáři pak posekali příkopy strojem a odhazovaný nepořádek rozdrtil.
2. Úklid hřbitova
Začátkem dubna jsme na hřbitově shrabaly a odvezly listí ze stromů a provedly
celkový úklid.
3. Úklid potoka
Odvážné ženy ve dnech 19. - 20. srpna uklidily potok od
pana Frydrycha.

školy po chaloupku

4. Příprava – velikonoční zábava
Velikonoční zábava, na kterou se připravujeme, bude už desátá. Ta loňská se
zase jako každý rok vydařila. Je neuvěřitelné, že tolik mladých lidí, tuto zábavu každý
rok navštíví. Byla dobrá volba hudby, která mladé přitahuje. Vystoupení
jeptišek

v podání Babince bylo náročné na přípravu, oblečení ale i pohybově. Bouřlivý potlesk
byl však odměnou.
5. Pomoc při hasičských soutěžích a Běhu do vrchu
Pravidelně každý rok členky ČČK pomáhají jak při občerstvení, tak i jako
zdravotnice. Hasičské soutěže bez zdravotnice Laďky Nekutové už si nedokážou
představit ani závodníci.
6. Výlety po našem okolí
Jak se udělá hezké počasí, vychází parta zdatných členek na odpolední výlety
po našem okolí – nejčastěji na Kašparku.
7. Zájezd
17. května jsme se těšily na zájezd do Polska. Průvodkyně polské národnosti
byla příslibem, že uvidíme z Polska co jsme ještě neznaly. Počasí i průvodkyně nás
zradily, a tak většina vzpomínala na připravované výlety Majkou Rousovou.
8. Zdravotní přednáška
21. května proběhla zdravotní přednáška „Zachraňte své srdce“. Ještě že byla
spojená s okrskem hasičů, a tak přišlo více posluchačů. Přesto, že občané Mladkova
byli dostatečně informováni a přednášející byl odborník, z řad občanů nebyl zájem.
9. Pečení koláčů na „Pouťové muzicírování“
Pouťové muzicírování je již tradice. Mladkováci se na vystoupení
našich
muzikantů těší a do kostela přijde hodně posluchačů. Ani pečení koláčů není
problém. Každá členka, která je oslovena, je přijde do školní kuchyně péct.
10. Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov
Sbírku provádíme pravidelně už několik let a vždy je klubovna zavalena sběrem.
Ošacení, nádobí, boty, hračky i knihy pro děti se snad dostanou k potřebným lidem.
11. Besedy
Přednášku „Od Sinaje po Betlém“ připravila Majka Rousová. Navštívila místa,
která každý zná, ale málo lidí je navštíví. Pomocí mapy, fotografií a hlavně svých
pocitů, které ji provázely, když na vlastí oči spatřila tato vzácná místa a svým
vyprávěním vzácné okamžiky přenesla i na nás. Návštěva byla překvapivě velká
a Majka musela odpovídat na hodně dotazů.
O druhou besedu byl rovněž velký zájem. Jana Paďourová, která žila rok
v Indonésii a navštívila několik ostrovů i Indii, nám zábavnou formou, za pomocí
fotografií, suvenýrů i ochutnávky indonéské kuchyně, přiblížila opravdový život stále
se usmívajících domorodců. Mentalita tamních obyvatel byla hlavním tématem mnoha
dotazů. My zhýčkaní civilizací si nedokážeme představit takto žít, ale musíme jim
závidět jejich klidný a nenáročný život.
12. Stanování a prohlídka okolí
Stanování se nemohlo uskutečnit, a to díky počasí, které nám nepřálo. Tak jsme
to vyřešily Kašparovou chatou, kde jsme při kytarách a zpěvu prožily krásný večer.
Některé na chatě strávily noc a druhý den ráno vyrazily opět na pěší výlet. Byly to
krásné společně prožité dva dny.

13. Rozsvícení vánočního stromu
Členky ČČK napekly něco sladkého, které všem chutnalo a postaraly
i o přípravu svařeného vína, aby návštěvníci nebyli úplnými abstinenty.

se

14. Česko zpívá koledy
V letošním roce byl menší zájem zazpívat si společně koledy u vánočního
stromu. Opět naše dobrovolnice napekly záviny a cukroví a zapíjelo se to punčem
a čajem. I přes nepříjemné počasí panovala příjemná slavnostní nálada.
Přejeme si, aby se nám dařilo a letošní rok byl stejně úspěšný jako rok 2014
a ať mezi nás přijde více mladých lidí.
M. Paďourová
Vlčkovice
Místní skupina ČČK ve Vlčkovicích
každoročně začíná svou činnost dětským
karnevalem. Karneval má u nás dlouholetou
tradici, ke spokojenosti dětí i rodičů. Je vždy
připraveno bohaté občerstvení a tombola.
Karneval zahájila předsedkyně místní skupiny
společně s vládcem Kralického
Sněžníku
„Krulišákem“.

Každoročně je do programu zařazeno
předtančení. V předešlých letech orientální
tance Anima Žamberk a letos je vystřídaly
mažoretky ZŠ Žamberk. Měly velký úspěch.
K velké oblibě děti těší staročeský
koník,
který se proběhne po sále a povozí děti. Účast
je vždy hojná, navštěvují nás děti z širokého
okolí.
ČČK Vlčkovice

Mladí hasiči
Kolektiv mladých hasičů oproti minulým letům, kdy jsme byli rádi, že družstvo
vůbec dáme dohromady, čítá celkem 21 dětí, z toho 10 starších žáků a 11 mladších
žáků.
Sezónu jsme na podzim úspěšně zahájili v Dolní Dobrouči, kde starší vybojovali
9. místo z 33 zúčastněných a mladší 11. místo z celkových 34 zúčastněných.
Před začátkem zimy jsme vyrazili na výlet do hasičského muzea v Žamberku.
V prosinci jsme na valné hromadě našeho sboru předvedli krátký kulturní program.

14. února jsme pořádali Dětský karneval, kterého se zúčastnila hromada dětí.
Přestože zrovna řádily chřipky, „hasičárna“ byla skoro plná.
Po karnevale jsme začaly pomalu trénovat na okresní kolo hry Plamen, které se
bude konat 30.- 31. května. Tímto Vás zveme, abyste se přišli na tuto dětskou soutěž
podívat a podpořit naše družstva.
V areálu
je
přichystáno
občerstvení,
jak pro účastnící se družstva, tak i pro hosty a fanoušky ☺.
Faltusová Martina
vedoucí mladých hasičů
SDH Mladkov

Zpráva o činnosti SDH Mladkov
Naše součastná základna činí 93 členů. Z toho je 21 mladých hasičů.
V součastné době máme výbor, ve složení:
starosta - Novotný Tomáš
místostarostové - Veronika Kapacová, Jesica Applová
velitel - Kapac Miroslav
pokladník - Severýn Ladislav
jednatel - Weindlichová Jarmila
revizní komise ve složení: Frodl Karel, Michalčák Petr a Studený Roman
Členové výboru jsou: Faltusová Kristýna, Faltusová Martina, Filip Zdeněk, Kapacová
Miroslava, Studený Stanislav, Vágnerová Tereza, Weindlich Ladislav
Výbor se schází pravidelně každý měsíc a řeší problémy v naší organizaci
a pokyny OSH v Ústí nad Orlicí.
Po celý minulý rok se na vybudovaném cvičišti prováděly údržby a opravy
v celém areálu, pracovali jsme také na opravě a přestavbě překážek podle směrnic
OSH. Podařilo se nám zakoupit i tři starší chatky, které budou sloužit při soutěžích
pro ubytování dětí. Loňský rok byl náročný díky soutěžím, které náš sbor zajišťoval.
Odpracovalo se zde 158 brigádnických hodin. V rámci činnosti naší organizace je také
oprava a údržba techniky, kde se odpracovalo 129 brigádnických hodin a 55 hodin
pro obec.
Naše soutěžní činnost v loňském roce
Zúčastnili jsme se okrskové soutěže 17. 4. 2014 v Mladkově. Zde naši muži
a ženy předvedli dobrou připravenost a na této soutěži se umístili na prvních místech.
Dali se dohromady také muži 2, kteří ukázali, že ještě nepatří do starého železa.
V polovině května se již připravovali překážky pro nácvik dětí na soutěž, která se
konala 30. - 31. 5. 2014. Naše děti se umístily ve zlatém středu soutěžících.
30. 5. Před dětmi startovali dorostenci a dorostenky, tento den byl náročný jak
pro obsluhy, tak technickou četu.
V rámci prevence jsme se zúčastnili všech školení pořádané OSH. Na úseku
represe bylo provedeno 2 krát námětové cvičení, kterého se zúčastnila naše výjezdová
jednotka. Mezi nejdůležitější patřily naše výjezdy k požárům.
Zpráva o zásahu JSDH v Mladkově do dne 13. 12. 2014
22. 5.
Požár lesu v Jablonném
25. 5.
Taktické cvičení plnění bivaku pod vrtulníkem

12. 6.
10. 8.
27. 10.
29. 10.
8. 12.

Záchrana tonoucí osoby na Celném
Požár průmyslové budovy textilky v Těchoníně
Požár dřevěné boudy u benzinové pumpy v Jablonném
Požár rodinného domu v Jamném nad Orlicí
Požár rodinného domu v Jablonném nad Orlicí

Nadcházející soutěže v letošním roce
16. 5. 2015
Okrsková soutěž
23. 5. 2015
Okresní kolo dospělých
29. - 30. 5. 2015
Okresní kolo dětí hry Plamen
6. 7. 2015
Okresní kolo dorostu
Veronika Kapacová
místostarosta SDH Mladkov

Klub, Klubko, MLMLŽ – tak všelijak můžete zaslechnout děti mluvit o pravidelných
setkáních, které pro ně připravujeme pod záštitou Církve bratrské již řadu let.
Ráda bych vám představila, co se na těchto klubech děje.
Klub Krále – je skupinka veselých divokých rošťáčků ve věku 6 -12 let.
Scházíme se každé pondělí od 16 hodin v počtu 8 – 12 dětí z Mladkova a Těchonína.
O program se starají tři vedoucí. Dovádíme během hraní nejkurióznějších her,
které by vás ani nenapadli – například těžíme ze země ropu brčkem, proměníme se
ve hmyzáky a klademe vajíčka atd. Zklidníme se u čaje a probíráme biblické příběhy,
na nichž si ukazujeme hodnoty a principy platné i pro dnešní svět. Učíme se písničky
za doprovodu kytary. Podnikáme výlety, víkendovky s přespáním, v loňském roce jsme
se zapojili do legoprojektu a postavili celé legoměstečko. Společně s podobným klubem
z České Třebové jsme připravili letní tábor na motivy Letopisů Narnie zde v Mladkově.
Další pokračování se už připravuje a základna SDH Mladkov se velmi osvědčila.
MLMŽ – je zkratka pro mladkovskou mládež – klub pro naše milé puberťáčky
a dospívající ve věku 13 – 21 let. Setkání probíhají každý pátek od 17 hodin v počtu
10 – 18. O program, občerstvení a hry se střídavě starají všichni zúčastnění – tedy
dospělý i mladší. Také tady se scházejí mladí lidé z Mladkova a Celného a obtýden
přijíždí posila z České Třebové. Jednou za čas si na mládež zveme zajímavé hosty,
aby se s námi podělili o své všední i nevšední zkušenosti života křesťana. Mohli jsme
slyšet např. vyprávění s fotkami o misii na Ukrajině, vyslechnout pohled na evoluční
teorii od učitele přírodopisu na gymnáziu atd. Vyrážíme na akce podobných mládeží
např. do Náchoda, Pardubic. Chceme podpořit aktivní lidi zodpovědné za svoje slova,
skutky, vztahy...a u toho si zvládneme užít i spoustu srandy.
Zveme do klubů všechny děti, vás dospělé zveme na pravidelné nedělní
bohoslužby, které se konají každou neděli kromě první neděle v měsíci od 14 hodin.
Pozvánka na velikonoční pondělí - připojte se k tradičnímu setkání rodin.
Začátek akce je v 10 hodin. Dopoledne se můžete těšit na vtipnou a důmyslnou hru
pro celou rodinu po celém Mladkově. Potřebujete k ní digitální foťák nebo foťák
v mobilu a propojovací kabel ke stažení fotek do počítače. Vezměte s sebou.

K obědu se bude opíkat to, co si kdo přinese. O velikonoční zvěsti bude vyprávět Petr
Kadlec. Připojit se můžete kdykoliv.
J. Severýnová

Tříkrálová sbírka 2015
V tomto roce bylo v Mladkově vybráno rekordních 18 202,- Kč a ve Vlčkovicích
3 695,-Kč. Pořadatelé a obec Mladkov děkují všem dárcům za příspěvek
na charitativní účely pro potřebné.

Než jsme se nadáli po vánočních svátcích, vkročili jsme do nového roku a čekaly
nás přípravy na myslivecký večer, který se tradičně pořádá zhruba v polovině ledna.
Do loňského roku se o naše mlsné jazýčky staral pan Stanislav Kalášek. Letošního
roku se bohužel nedožil. Štafetu od něho převzala paní Radka
Bartoníčková
a pomohla nám s touto největší starostí v kuchyni. Touto cestu jí ještě jednou
mockrát děkujeme.
Dále děkujeme našim přátelům myslivosti, kteří se starali o tok zlatého moku
z hor a těm, kdo střežili peklíčko. Ženám z Červeného kříže patří dík za práci v naší
kuchyňce. Myslivecký večer se vydařil a to i zásluhou všech sponzorů, přátel
myslivosti a vás, kdo jste přišli.
A co bylo dál? V zimním období probíhalo přikrmování zvěře a v únoru její
sčítání. Jaro pro nás znamená vyčistit, případně opravit krmelce a provést asanaci
vápnem.
V květnu a v červnu se v přírodě probouzí nový život. Srny kladou srnčata
a v této době se nesmí zvěř stresovat a rušit, potřebují klid a pocit bezpečí.
Prosím, abyste to respektovali a dodržovali při venčení vašich čtyřnohých mazlíčků
a nepřicházeli k okrajům lesa a do lesa. Dbejte na to, aby byli pejsci vždy na vodítku.
Za MS Mladkov
předseda MS Josef Kalášek st.

Zpráva Tělovýchovné jednoty Sport Mladkov o.s.
Tělovýchovná jednota Sport Mladkov o. s. (dále jen TJ), na svém zasedání Valné
hromady 2015, jednala o převodu sportovního areálu Dolany na obec Mladkov
a řešením budoucnosti lyžařského areálu v Petrovičkách. Veškerá jednání se ZO byla
v uplynulém období zahájena na základě nedostatku finančních prostředků
v pokladně TJ na provozní náklady obou sportovních areálů.
TJ tyto provozní náklady sportovních areálů úspěšně zvládala v minulosti
financovat z výdělku z provozu lyžařského vleku. Náklady na provoz areálu
Dolany

a zejména na samotný provoz lyžařského vleku, spolu s výdajem za pronájem
pozemků v tomto areálu postupně díky špatným sněhovým podmínkám převyšovaly
příjmovou část a staly se tak neudržitelnými. Jediným řešením snížení provozních
nákladů, bylo nabytí potřebných pozemků v oblasti lyžařského vleku do vlastnictví
provozovatele, které díky průběžným změnám Pozemkového úřadu v jejich metodice
o prodeji pozemků, značně komplikovala a prodlužovala veškerá jednání o nabytí
těchto pozemků. Další významnou překážkou v této pozemkové záležitosti pro TJ, byla
jejich vysoká kupní cena, která přesahovala možnosti TJ. Z těchto důvodů
a pro záchranu ski areálu v Petrovičkách oslovila TJ obec Mladkov o pomoc v této
záležitosti a zahájila jednání.
Na základě jednání výboru TJ a ZO Mladkov se Valná hromada TJ usnesla
a schválila bezúplatný převod sportovního areálu Dolany na obec Mladkov,
s cílem udržení sportoviště v provozuschopném stavu a naplánování případné
modernizace areálu s dotací, na kterou obce v současné době celkem úspěšně
dosahují.
Dalším jednáním výboru TJ se ZO Mladkov, bylo jednání o pomoci s odkupem
požadovaných pozemků ve ski areálu Petrovičky. Tento odkup pozemků provedený
obcí Mladkov do svého vlastnictví, byl podmíněn (Pozemkovým úřadem) vlastnictvím
technologie lyžařského vleku, jakožto liniové stavby, ke které je možné v současné
době přímý odkup těchto pozemků.
Výbor TJ tento způsob a podmínky nabytí
pozemků od všech vlastníků v oblasti sjezdovky, předložil na zasedání Valné hromady
TJ. Souběžně s bezúplatným převodem technologie lyžařského vleku na obec,
byla diskutována i možnost předání celého ski areálu na obec, a to z důvodu
zachování vlastnictví celého areálu pod jedním subjektem, pro potřeby financování
provozních nákladů, údržby nemovitostí a modernizace areálu v následné době.
V diskusi na VH TJ k tomuto bezúplatnému převodu celého areálu na obec, byly
zároveň vyjádřeny obavy směrem k finančním možnostem obce, na takto velkou
investici v časovém horizontu dvou let, který je s ohledem na rostoucí počet nových
a moderních areálů v okolí, časovým horizontem odpovídající úspěšné záchraně
areálu a reálné návratnosti investovaných finančních prostředků. Odkup pozemků
v oblasti sjezdovky, bez investování do výstavby technického zasněžování, by bylo
vzhledem k opakujícím se špatným sněžným podmínkám, investicí bez koncepce
a s nejistou návratností. Z toho důvodu je nutné tyto potřebné investice do pozemků
a zasněžování ski areálu vážně projednat a rozhodnout.
K provedení tohoto vážného a bezodkladného rozhodnutí o investování obce
do ski areálu, bylo ZO seznámeno i s podmínkami bezúplatného převodu ski areálu
na obec, které obsahují provedení již zmíněných investic v čase dvou let. Odklad
těchto investic do delšího období, by bylo řešením vleklým a značně podobným
současnému stavu. Souběžně s diskusí o bezúplatném převodu ski areálu na obec,
byla diskutována i druhá možnost záchrany a modernizace areálu, a to prodejem
areálu. Valná hromada TJ upřednostnila bezúplatný převod ski areálu na obec
před prodejem cizímu subjektu a schválila usnesením VH TJ, záměr bezúplatného
převodu ski areálu na obec.
V případě nezájmu obce o tento bezúplatný převod ski areálu na obec
s požadovanými podmínkami na investování do pozemků a zasněžování v uvedené
době zahájí TJ na mimořádné VH, která je naplánovaná na sobotu 2. 5. 2015,
jednání o prodeji Ski areálu a zveřejní záměr prodeje tohoto areálu.

S. Faltus

Chcete se vyjádřit k aktuálnímu dění v obci? Chcete něco nebo někoho pochválit,
popřípadě na něco upozornit? Napište nám.

18. 4.
Sběr železného šrotu
30. 4.
Pálení čarodějnic v Mladkově
30. 4.
Stavění máje ve Vlčkovicích
15. 5.
Setkání seniorů
16. 5.
Okrsková soutěž hasičů
17. 5.
Běh do vrchu
23. 5.
Okresní kolo dospělých hasičů
29. -30. 5. Okresní kolo dětí – Plamen
30. 5.
Kácení máje a Dětský den ve Vlčkovicích
6. 6.
Okresní kolo dorostu hasičů
7. 6.
Výlet ČČK Mladkov na Moravu
28. 6.
Pouťové muzicírování
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