Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 28. 1. 2016
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1)
Martina Jirčíková (2)
Josef Kalášek (3)

Alena Kotyzová (4) - omluvena
Bohuslav Matouš (5)
Zbyněk Severýn (6)

Ing. Roman Studený (7)
Teodor Šmok (8)
Renáta Vágnerová (9)

Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, ZO hlasovalo jednomyslně.

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny
Zasedání řídil: starosta obce, Teodor Šmok
Po zahájení a uvítání občanů starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů obce a zasedání je tudíž usnášení schopné. Jednání bylo řádně a včas svoláno, zveřejněno
na úřední desce a v souladu se zákonem o obcích.
Poté starosta pokračoval v řádném jednání zastupitelstva obce.
Pro toto jednání je navržen tento program:
1. Volba komisí
2. Kontrola usnesení, zpráva obecního úřadu
3. Organizační záležitosti obce
a) Malé památky
b) Zateplení čp. 95
c) Výroční zpráva 2015
4. Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočet 2016
b) Orlicko
5. Došlé spisy a žádosti
a) Odpuštění stočného
b) TJ Sokol Těchonín
c) Česká pošta
6. Diskuse a usnesení

Starosta obce navrhl doplnit program o body:

4. c) Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Mladkov
Schválení programu s doplněním: 8-0-0

1. Volba komisí
1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Renáta Vágnerová, Josef Kalášek
1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Zbyněk Severýn, Bohuslav Matouš
Ověřovatelé zápisu z posledního jednání ZO ze dne 18. 12. 2015 Bohuslav Matouš, Martina
Jirčíková nevznesli námitek a shledali zápis i usnesení v souladu s průběhem jednání, který stvrdili svými
podpisy.
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2. Kontrola usnesení
99/2015 – nabídka pro zpracování odeslána obou firmám, nabídku zaslala pouze firma Dabona
100/2015 – dovolená proplacena
102/2015, 103/2015 – odesláno písemné vyrozumění o schválení
104/2015 – žadateli předán návrh smlouvy
Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta
obce.
-

přípravy akcí na rok 2016, hlášení za rok 2015
proběhlo jednání s Českou poštou
řešena stížnost na kácení stromu ve Vlčkovicích – sdělení dle IŽP – nebylo shledáno porušení
zákona
pracovníci obce provádí údržby zeleně a kácení stromů

Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutnosti rekonstrukce koupelny v čp. 124, z důvodu
špatného stavu koupelny a změny zdravotního stavu pronájemce. Odhadovaná cena je ve výši 120 tisíc
Kč. Starosta obce navrhuje zastupitelům schválení opravy koupelny.
ZO schvaluje rekonstrukci koupelny v čp. 124.
3. Organizační záležitosti obce
a) Malé památky
Starosta obce z důvodu plánovaných oprav malých památek oslovil čtyři restaurátory pro návrh
oprav. Dva restaurátoři předložili návrh oprav malých památek. Oceněny byly čtyři památky. Starosta
obce navrhuje opravit památku Kalvárie v Petrovičkách u čp. 1, která je v havarijním stavu. Cena za její
opravu je odhadnuta na 160 tisíc Kč a je plánováno ji financovat částečně z dotace. Starosta obce proto
připravil žádost o dotaci na opravu této památky a žádá o schválení podání žádosti.
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu památky Kalvárie v Petrovičkách u čp. 1.
b) Zateplení čp. 95
Na minulém zasedání byl projednán záměr zateplení budovy obecního úřadu. Starosta obce proto
oslovil firmu Dabona s.r.o. Rychnov nad Kněžnou a firmu Unitip s.r.o. Hradec Králové pro přípravu
projektu na zateplení a získání dotace. Firma Dabona s.r.o. předkládá cenovou nabídku na projekt a
administraci, technický dozor včetně stavebního dozoru za cenu 315 tisíc Kč. Firma Unitip s.r.o. nabídku
nepředložila.
ZO schvaluje zadání projektové dokumentace firmě Dabona s.r.o. na zateplení budovy
obecního úřadu čp. 95.
c) Výroční zpráva 2015
Starosta obce přednesl přítomným výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č.106/1999
Sb. Dvě žádosti byly podány a také zodpovězeny. Výroční zprávy je přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje Výroční zprávu obce Mladkov za rok 2015.

2

4. Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočet 2016
Zastupitelstvo obce na svém pracovním zasedání projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2016.
Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem rozpočtu s členěním na paragrafy. Starosta obce
navrhuje doplnit do rozpočtu částku na opravu bytu a návrh rozpočtu obce zveřejnit na úřední desce obce.
Návrh rozpočtu obce je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání.
ZO schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
b) Orlicko
Sdružení obcí Orlicko předkládá zastupitelstvu obce projekt „Žijeme spolu“. Cílem projektuje
zavedení systematického přístupu ve vzdělávání dětí základních škol v obcích Sdružení obcí Orlicko se
zaměřením na výuku o přírodopisu dějepisu a zeměpisu území Orlicka. Dále zvýšení regionální
sounáležitosti a hrdosti na území, kde žijí a zlepšení vzájemného poznání sousedních příhraničních
regionů Orlicka a Kladska se zaměřením na děti a mládež. Sdružení obcí Orlicko žádá spolufinancování
nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt ve výši 1960,- Kč a v případě
schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 12 902,- Kč splatného v rovnoměrných
splátkách v letech 2017-2019. Vzhledem ke skutečnosti, že z poskytnutých informací nebyl zastupitelům
jasný smysl projektu a jeho potřebnost, navrhuje starosta obce odložit tento bod na příští zasedání a pro
vysvětlení pozvat zástupce Sdružení obcí Orlicko.
ZO odkládá schválení spolufinancování projektu „Žijeme spolu“.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A
A A Z A A

Sdružení obcí Orlicko předkládá obci přehled tří aktivit a stav jejich rozpracovanosti. Sdružení
obcí Orlicko žádá o spolufinancování projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“, jehož partnerem je Sdružení
obcí Orlicko na spolufinancování financování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce
2016 na projekt ve výši 5017,- Kč a v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve
výši 38570,- Kč, splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2020. V diskusi zastupitelé řešili
přínos pro obec i u tohoto projektu. Starosta obce navrhl schválit připojení k projektu.
ZO nepřijímá usnesení ke spolufinancování projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
N N N
N N N A N

c) Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Mladkov
Základní škola v rámci soutěže Domestos obdržela výhru na rekonstrukci sociálního zařízení ve
výši 300 tisíc Kč. Ředitelka ZŠ proto oslovila firmu Sefír Ústí nad Orlicí pro zhotovení cenové nabídky
na rekonstrukci. Firma předložila dvě nabídky jednu za cenu 670 tisíc Kč a druhou za cenu 605 tisíc Kč.
Starosta obce navrhuje schválit rekonstrukci za nabídkovou cenu 670 tisíc Kč.
ZO schvaluje provedení rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole Mladkov pro
chlapce a dívky za cenu 670 tisíc Kč.
5. Došlé spisy a žádosti
a) Odpuštění stočného
Paní XY a pan XY žádají obec Mladkov o odpuštění poplatku za stočné ve výši
1350,- Kč za paní XY, která v účtovací době v Mladkově nebydlela a byla v domově na Červené Vodě.
Starosta informoval zastupitele o rozhodnutí správce vodovodní sítě, který od poplatku za vodné
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neupustil. Místostarosta obce navrhuje v tomto případě od poplatku upustit.
ZO schvaluje upuštění od placení stočného za paní XY.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A A A
A Z A Z A

b) TJ Sokol Těchonín
TJ Sokol Těchonín fotbalový oddíl žádá o pronájem prostor KD Mladkov, za účelem odpoledních
sobotních tréninků fotbalového mužstva od ledna do března 2016 v čase od 16 – 17.30 hod. Starosta obce
navrhuje pronajmout prostory za cenu 250,- Kč/hod.
ZO schvaluje pronájem KD Mladkov fotbalovému oddílu TJ Sokol Těchonín za cenu 250,Kč/hod.
c) Česká pošta
Společnost Česká pošta předkládá obce záměr převést místní pobočku na formu obsluhy Pošta
Partner provozovanou třetí osobou. Starosta informoval o výsledcích jednání s ředitelkou České pošty,
která nabízela tuto službu obci. Obec nemá kapacity pro tuto službu, a proto budou hledáni případní
partneři a stanovisko obce bude zasláno do konce měsíce března.
ZO odkládá stanovisko ke službě Pošta Partner.
d) Dopis hejtmana Pak
Hejtman Pardubického kraje žádá obce o soupis míst v obci s nedostatečně pokrytým signálem
mobilních operátorů, pro jednání s operátory o dokrytí území kraje. Místostarosta obce informoval o
pokrytí signálu mobilních operátorů na území obce. Některá místa budou navržena k jednání.
ZO bere na vědomí dopis hejtmana Pardubického kraje.
e) Vlajka pro Tibet
Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Již v minulých letech
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.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Z A A
A A A A A

f) Nákup elektřiny na burze
Obec nakupuje energii na burze již 4 rokem, nejsou s tím žádné problémy. Tento nákup je pro
obec finančně výhodnější a jsou zapojeny všechna odběrná místa. Starosta obce navrhuje v nákupu
energií pokračovat pro další rok pokračovat.
ZO schvaluje nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze pro rok 2017.
g) Prodej vozidla Favorit
Pan XY žádá o prodej hasičského osobního vozidla Škoda Favorit. Toto vozidlo je v nepojízdném
stavu a pro obec již nepotřebné. Místostarosta obce navrhuje vozidlo prodat za symbolickou cenu 1000,Kč.
ZO schvaluje prodej osobního vozidla Škoda Favorit pro pana XZ za cenu 1000,- Kč.
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6. Diskuse:
p. B. Matouš – jak proběhlo jednání s firmou Antee
p. R. Studený – firma přijala připomínky ze strany obce. Pro další postup navrhuje firmu zavázat
termínem dodělání zabezpečení obecního webu.
Jelikož dalších příspěvků nebylo, starosta obce diskusi uzavřel a byl přednesen souhrn
usnesení, který přednesla paní Renáta Vágnerová a usnesení ZO tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Bohuslav Matouš v.r.

Teodor Šmok v.r.

Zbyněk Severýn v.r.

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:17 hod.
Zapsal: Roman Studený

Příloha č. 1 – Usnesení zastupitelstva obce
Příloha č. 2 – Výroční zpráva za rok 2015
Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu obce na rok 2016
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Příloha č. 1. k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 28. 1. 2016 :
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje usnesením číslo:
1/2016 – rekonstrukci koupelny v čp. 124.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

2/2016 – podání žádosti o dotaci na opravu památky Kalvárie v Petrovičkách u čp. 1.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

3/2016 – zadání projektové dokumentace firmě Dabona s.r.o. na zateplení budovy obecního
úřadu čp. 95.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

4/2016 – Výroční zprávu obce Mladkov za rok 2015.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

5/2016 – zveřejnění návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

6/2016 – provedení rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole Mladkov pro chlapce a
dívky za cenu 670 tisíc Kč.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

7/2016 – upuštění od placení stočného za paní XY.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

8/2016 – pronájem KD Mladkov fotbalovému oddílu TJ Sokol Těchonín za cenu 250,-Kč/hod.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

9/2016 – připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března na
budově Obecního úřadu.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 7-0-1

10/2016 – nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze pro rok 2017.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

10/2016 – prodej osobního vozidla Škoda Favorit pro pana XY za cenu 1000,- Kč.
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Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

b) nepřijímá usnesením číslo:
11/2016 – spolufinancování projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“.
Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: 1-7-0

c) odkládá:
 schválení spolufinancování projektu „Žijeme spolu“.
 stanovisko ke službě Pošta Partner.
d) bere na vědomí:
 diskusní příspěvky
 dopis hejtmana Pardubického kraje

Starosta obce:

Místostarosta obce:

Teodor Šmok v.r.

Ing. Studený Roman v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
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