Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 14. 4. 2016
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1)
Martina Jirčíková (2)
Josef Kalášek (3)

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

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) Sdružení obcí Orlicko a zapojení do projektů
ŽIJEME SPOLU
Kladsko-Orlicko-Sněžník
b) Zpráva finančního výboru
4. Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová změna
b) Dary spolkům
5. Došlé spisy a žádosti
a) Poplatky za odpady
b) Prodej pozemku
c) Ostatní
6. Diskuse a usnesení

Starosta obce navrhl doplnit program o body:

3. c) Hospodářský výsledek ZŠ
4. c) Udělení pravomoci k provádění rozpočtových
opatření
4. d) Rozpočtový výhled
Schválení programu s doplněním: 8-0-0

1. Volba komisí
1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Bohuslav Matouš, Martina Jirčíková
1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Lada Hejtmánková, Alena Kotyzová
Ověřovatelé zápisu z posledního jednání ZO ze dne 10. 3. 2016 Josef Kalášek, Renáta
Vágnerová nevznesli námitek a shledali zápis i usnesení v souladu s průběhem jednání, který stvrdili
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svými podpisy.
2. Kontrola usnesení
13/2016 – Smlouva odsouhlasena a čeká na podpis zhotovitele
14/2016 – Příkazní smlouvu na akci „Zateplení objektu obecního úřadu v Mladkově“, podepsána 3/2016
– projektová dokumentace – na programu jednání
15/2016 – realizace pokračuje v přípravných pracích, GP a souhlasů vlastníků
16/2016 – provedení rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vlčkovicích v roce 2016. Podána žádost o
dotaci a čeká se na zprávu
17/2016 – podání žádosti na sochu Kalvárie Petrovičky a na kříž Josefa Ziugaeho na SZIF. Proběhlo
doplnění žádosti a čeká se na akceptaci
19/2016 – příspěvky pro Sdružení obcí Orlicko dle rozpisu (viz příloha č. 3). Budou odeslány.
20/2016 – úhradu členského příspěvku SMS ČR za rok 2015 ve výši 2543,- Kč. Odesláno.
21/2016 – poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 850,- Kč na podporu fungování sociální služby v
Králíkách. Podepsána smlouva
23/2016 – zachování kamenné pošty v Mladkově. Sdělení odesláno
Následovala zpráva o činnosti Obecního úřadu za uplynulé období, kterou přednesl starosta
obce.
- probíhají těžební práce v Petrovičkách
- byla dokončena oprava bytu nad lékárnou
- proběhla oprava plotu a chodníku u dětského hřiště
- probíhá příprava dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice
3. Organizační záležitosti obce
a) Sdružení obcí Orlicko a zapojení do projektů
a1) Žijeme spolu
Hlavním cílem projektu je zavedení systematického přístupu ve vzdělávání dětí základních škol v
obcích Sdružení obcí Orlicko se zaměřením na výuku o přírodopisu, dějepisu a zeměpisu území Orlicka.
Dalšími cíli projektu jsou 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.
Ředitelka ZŠ Mladkov se zúčastnila jednání k představení projektu a spatřuje v něm přínos i pro naši
školu.
Zastupitelstvo obce Mladkov schvaluje zapojení obce Mladkov do spolufinancování
projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím partnerem je Sdružení obcí Orlicko na:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na
projekt Žijeme spolu ve výši 1 960 Kč
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 12.902,- Kč
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
a2) Kladsko - Orlicko - Sněžník
Projekt řeší vybudování přírodě blízkých rekreačních stezek pro terénní cyklisty v území jižní
části Orlických hor – v Bukovohorské hornatině. V rámci prvé etapy bude v masívu Suchého vrchu a v
jeho blízkém okolí vybudováno celkem 20 km přírodě blízkých stezek - singltreků, skládající se celkem
z 12 dílčích úseků a ze třech okruhů lehkého a středně obtížného charakteru. Hlavním nástupním místem
bude Červenovodské sedlo u komunikace I/11 mezi Jablonným nad Orlicí a Červenou Vodou.
A. Kotyzová – s projektem singltreků nesouhlasí, cest je tam dostatek, a tyto cesty do lesa nepatří,
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s vybudováním parkoviště souhlasí
T. Šmok – částka na tuto etapu je určená především na parkoviště, singltreky budou řešeny až
v další etapě, tento názor bude starosta prezentovat ve SOO
B. Matouš – parkoviště podpoří, ale částka je dle jeho názoru určená především na singltreky
Starosta obce po ukončení diskuse přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Mladkov
schvaluje zapojení obce Mladkov do spolufinancování projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník.
Zastupitelstvo obce nepřijímá usnesení k zapojení obce Mladkov do projektu KladskoOrlicko-Sněžník.
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b) Zpráva finančního výboru
Předsedkyně finančního výboru přednesla zprávu z činnosti za uplynulé období. Finanční výbor provedl
kontrolu pokladní hotovosti. Ve spolupráci se starostou a místostarostou připravil rozpočtový výhled.
K uloženému úkolu – připravit směrnici pro poskytování příspěvků organizacím, navrhuje vzhledem
k výši částek vyplácet finanční prostředky formou darů. Zpráva finančního výboru je přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu finančního výboru.
c) Hospodářský výsledek ZŠ
Hospodářský výsledek za rok 2015 činí 17.177,83 Kč. Ředitelka ZŠ a MŠ Mladkov žádá o
převedení částky 10.000,- Kč do rezervního fondu a částky 7.177,83 Kč do fondu odměn.
Zastupitelstvo s navrženým rozdělením výsledku souhlasí.
Zastupitelstvo obce schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ v Mladkově za rok 2015.

4. Majetkové operace, rozpočet
a) Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá zastupitelstvu obce rozpočtovou změnu č. 1/2016. Místostarosta obce
seznámil s obsahem a důvodem rozpočtové změny přítomné občany a zastupitele. Rozpočtová změna
tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016.
b) Dary spolkům
Finanční výbor navrhuje místním spolkům poskytnout dary na jejich činnost. Vzhledem k
velikosti obce a prospěšnosti jednotlivých akcí, kde bude kladen význam na práci s mládeží, sportovně
tradiční akce, společensko-kulturní a charitativní činnost. S částkou bude počítáno v rozpočtu obce a s
přidělením daru pověřuje starostu obce. Zastupitelstvu obce budou věnované výše darů dány na vědomí.
Zastupitelstvo obce schvaluje udělování darů místním spolkům na jejich činnost pro práci s
mládeží, sportovní, tradiční společenskou, kulturní a charitativní činnost a přidělením pověřuje
starostu obce.
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c) Udělení pravomoci k provádění rozpočtových opatření
Na základě ustanovení §84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů předkládá starosta obce zastupitelstvu obce návrh udělení pravomoci pro starostu obce k
provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva a starostovi a
místostarostovi provedení rozpočtových opatření na závěr roku.
Zastupitelstvo obce uděluje pravomoc pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva.
d) Rozpočtový výhled
Starosta obce předkládá rozpočtový výhled na období 2016 (2017)- 2019. Rozpočet roku 2016
máme schodkový a na roky 2017 – 2019 počítáme s výhledem rozpočtu vyrovnaným. V rozpočtu je v
kapitálových a investičních výdajích rezerva na přípravu dotovaných projektů přibližně v částce 500 tis.
Kč. Vzhledem k úspěšnému hospodaření a zvyšování majetku obce a zkušenostem z minulých let
doporučuji ponechat jako rezervu na bankovních účtech 1,7 mil. Kč pro možnost financování krizového
období. Rozpočtový výhled je přílohou č. 4 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2019.
5. Došlé spisy a žádosti
a) Poplatky za odpady
Pan XXXXX žádá o prominutí poplatku za poplatníka XXXXX, důvodem je dlouhodobý pobyt
mimo ČR a dalším žadatelem je pan XXXXX, který žádá o prominutí poplatku za XXXXX, důvodem je
také dlouhodobý pobyt mimo ČR.
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za odpady na rok 2016 za poplatníka
XXXXX a XXXXX vzhledem k dlouhodobým pobytům mimo ČR.
b) Prodej pozemku
b1) Žádost p. XXXXX
Pan XXXXX žádá o prodej p.p.č. 5/2 v katastrálním území Mladkov za účelem výstavby
rodinného domku k trvalému bydlení.
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 5/2 v k.ú. Mladkov za
účelem výstavby RD k trvalému bydlení.
b2) Žádost manželé XXXXX
Manželé XXXXX žádají o zahájení jednání obce Mladkov se Státním pozemkovým úřadem o
provedení bezúplatného převodu p.p.č. 861/2 v k.ú. Mladkov, který je v současné době vlastníkem této
parcely. Na této pozemkové parcele má každý z bydlících v řadových domech svůj díl zahrádky a je
jejich nedílnou součástí bydlení. Díl zahrádky na této parcele manželů XXXXX by rádi vlastnicky
dořešili odkupem od obce Mladkov.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o převod pozemků na obec Mladkov od Státního
pozemkového úřadu.
c) Žádost Orlickoústecká nemocnice
Orlickoústecká nemocnice žádá o finanční podporu dvou projektů. Prvním z nich je „Jícnová
echokardiografie pro pacienty s onemocněním srdce - Srdce jako na dlani“. A druhým je „Od dřevěného
stetoskopu po fetální monitor STAN. Starosta obce navrhuje podpořit částkou 10.000,- Kč první
z projektů a částkou 5.000,- Kč druhý projekt. Místostarosta obce navrhuje vzhledem k výši podpory
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v minulých letech a výdajům obce v letošním roce podpořit oba projekty, každý částkou 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje 5 000 Kč na projekt „ Srdce jako na dlani“.
Zastupitelstvo obce schvaluje 5000 Kč na projekt „ Od dřevěného stetoskopu po fetální
monitor STAN“.
d) Loterie u Bohouše
Na základě ustanovení § 45 odst. 3 loterního zákona ve spojení s § 27 odst. 3 správního řádu je
obec účastníkem v řízení k vydání povolení k provozování loterie. Obec je oprávněna vyjádřit v řízení své
stanovisko a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, své vyjádření musí odůvodnit z hlediska ochrany
místních záležitostí veřejného pořádku. Starosta obce zjišťoval porušení pořádku u Policie ČR nebo u
MěÚ Králíkách, a není evidován žádný případ porušení veřejného pořádku. Z toho důvodu navrhuje
zastupitelstvu vzít dané oznámení na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí řízení k povolení k provozování loterie.
d) Kompostéry
Starosta obce seznámil přítomné s možností získání dotace až ve výši 85% nákladů na pořízení
domácích kompostérů na podporu komunitního kompostování. Kompostéry by mohli občané získat
v případě podpory obce zdarma nebo za velmi nízkou cenu. Získáním dotace se v současné době zabývá
Sdružení obcí Orlicko, s jehož podporou by mohla být pořizovací cena ještě nižší.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost získání dotace na pořízení domácích
kompostérů.
6. Diskuse:
p. B. Matouš – dotazoval se, zda firma Antee již dokončila závazky k provozu webových stránek obce.
p. R. Studený – všechny systémy dokončeny nejsou, a bude osloven zástupce firmy
p. B. Matouš – dotazuje se, zda je již předáno obci sportoviště v Dolanech.
pí. R. Vágnerová – fyzicky bude předáno v průběhu května a června.
Jelikož dalších příspěvků nebylo, starosta obce diskusi uzavřel a byl přednesen souhrn
usnesení, který přednesl pan Bohuslav Matouš a usnesení ZO tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Lada Hejtmánková

Teodor Šmok

Alena Kotyzová
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:05 hod.
Zapsal: Roman Studený

Příloha č. 1 – Usnesení zastupitelstva obce
Příloha č. 2 – Zpráva finančního výboru
Příloha č. 3 – Rozpočtová změna
Příloha č. 4 – Rozpočtový výhled

Příloha č. 1. k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 14. 4. 2016 :
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USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje usnesením číslo:
24/2016 –zapojení obce Mladkov do spolufinancování projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím
partnerem je Sdružení obcí Orlicko na:
a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 na
projekt Žijeme spolu ve výši 1 960 Kč
b) v případě schválení dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 12.902,- Kč
splatného v rovnoměrných splátkách v letech 2017-2019.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

25/2016 – Zprávu finančního výboru.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

26/2016 – Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ v Mladkově za rok 2015.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

27/2016 – Rozpočtovou změnu č. 1/2016.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

28/2016 – udělování darů místním spolkům na jejich činnost pro práci s mládeží, sportovní,
tradiční společenskou, kulturní a charitativní činnost a přidělením pověřuje starostu obce.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

29/2016 – Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

30/2016 – prominutí poplatku za odpady na rok 2016 za poplatníka XXXXX a XXXXX
vzhledem k dlouhodobým pobytům mimo ČR.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 8-0-0
31/2016 – zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 5/2 v k.ú. Mladkov za účelem výstavby RD k
trvalému bydlení.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

32/2016 – žádost o převod pozemků na obec Mladkov od Státního pozemkového úřadu.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

33/2016 – 5 000 Kč na projekt „ Srdce jako na dlani“.
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Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

34/2016 – 5000 Kč na projekt „ Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor STAN“.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

b) nepřijímá usnesením číslo:
35/2016 – k zapojení obce Mladkov do projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník.
Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: 0-6-2

c) uděluje pravomoc usnesením číslo:
36/2016 – pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními
zastupitelstva.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

d) bere na vědomí:
 diskusní příspěvky
 řízení k povolení k provozování loterie
 možnost získání dotace na pořízení domácích kompostérů

Starosta obce:

Místostarosta obce:

Teodor Šmok

Ing. Studený Roman

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