Zápis č. 9 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 23. 11. 2016
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1)
Martina Jirčíková (2)
Josef Kalášek (3)

Alena Kotyzová (4)
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. Výroční zpráva školy 2015–2016
4. Inventarizace majetku obce za rok 2016
5. OZV č.1/2016–O místním poplatku za odpady
6. Stočné na rok 2017
7. Smlouva o právu stavby-Lesy ČR
8. Žádost o st.p.č. 85v k.ú. Petrovičky
9. Pronájem KD Vlčkovice
10. Tříkrálová sbírka 2017
11. Obecní vlajka
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr
Schválení programu: 9-0-0
1. Volba komisí
1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Lada Hejtmánková, Martina Jirčíková
1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Zbyněk Severýn, Renáta Vágnerová
Ověřovatelé zápisu z posledního jednání ZO ze dne 26. 10. 2016 Bohuslav Matouš, Renáta Vágnerová
nevznesli námitek a shledali zápis i usnesení v souladu s průběhem jednání, který stvrdili svými podpisy.
2. Kontrola usnesení, zpráva obecního úřadu
74-78/2016 - Smlouvy podepsány a podán návrh na vklad do KN
79-80/2016 – Nájemní smlouvy uzavřeny
83/2016 – Smlouva podepsána a odeslána
84/2016 - Záměr zveřejněn
Činnost obecního úřadu – od minulého zasedání se obecní úřad zabýval vyřizováním žádostí na kácení
stromů, údržbou stromků v lese, opravou sakrálních památek, rekonstrukcí hasičárny a převzetím hřiště
v Dolanech.
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3. Výroční zpráva školy za rok 2015-2016
Ředitelka školy se zúčastnila byla na pracovním a seznámila zastupitele s kompletním zněním
výroční zprávy školy za rok 2015-2016. Starosta obce podal návrh na schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu školy za rok 2015-2016.
4. Inventarizace majetku obce za rok 2016
Místostarosta obce seznámil přítomné se směrnicí k provedení inventarizace za rok 2016, která
obsahuje také složení ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí. Inventury
proběhnou v termínu od 1.12.2016 do 11.1.2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2016 k provedení inventury za rok 2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2016.
5. OZV č.1/2016–O místním poplatku za odpady
Starosta obce předkládá zastupitelstvu ke schválení OZV č. 1/2016. Seznámil přítomné se zněním
vyhlášky s doplněním o bod v úlevách pro poplatníka, který se dlouhodobě zdržuje mimo obec. A déle u
kombinovaného vytápění – pokud topí někdo elektřinou a kombinovaně uhlím bod c) bude slevy
poskytnuty ve výši 200,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

6. Stočné na rok 2017
Starosta obce předkládá ke schválení stanovenou výši poplatku za stočné v částce 39,65 Kč/m3,
45,60 Kč/ m3 včetně 15% DPH s účinností od 1.1.2017. Z finanční analýzy která byla zpracována pro
žádosti o dotaci při budování s tím, že je uplatněna sleva 10%.
Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného na rok 2017 ve výši 39,65 Kč/m3, 45,60 Kč/ m3
včetně 15% DPH s účinností od 1.1.2017.
7. Smlouva o právu stavby-Lesy ČR
Společnost Lesy ČR předkládá zastupitelstvu obce ke schválení smlouvy o právu stavby,
Záměrem je rekonstrukce cesty „Bunkrovka Mladkovská“, která se dotýká obecního pozemku č. 1107/1 a
požadují tudíž souhlas vlastníka nemovitosti. V diskusi řešeno zastupiteli problémové parkování turistů
právě v této části obce. Starosta obce navrhuje řešit prostory pro parkování při pozemkových úpravách.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu stavby pro Lesy ČR na p.p.č. 1107/1 v k.ú.
Mladkov ve vlastnictví obce Mladkov.
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8. Žádost o st.p.č. 85v k.ú. Petrovičky
Manželé XXX žádají o odprodej st.p.č. 85 o výměře 16 m2, pozemek se nachází uvnitř jejich
pozemku a vznikl digitalizací pozemků.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje st.p.č. 85 v k.ú. Petrovičky u Mladkova ve
vlastnictví obce Mladkov o výměře 16 m2 za účelem narovnání nesouladu v Katastru nemovitostí
vedeném v Katastrálním pracovišti Ústí nad Orlicí cenu 150,-Kč/m2 + DPH a náklady spojené s
převodem.
9. Pronájem KD Vlčkovice
Pí. XXX žádá o pronájem sálu KD ve Vlčkovicích za účelem konání oslav narozenin a nového
roku.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem KD ve Vlčkovicích dne 31.12.2016-1.1.2017 pro pí.
XXX, Včkovice čp. 48 za cenu 900,- Kč a náklady na energie a vodu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A Z Z A A A A A A

10. Tříkrálová sbírka 2017
Biskupství královéhradecké zaslalo oznámení o Tříkrálové sbírce, která proběhne ve dnech 5 – 12.
ledna 2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení Tříkrálové sbírky 2017 v obci Mladkov.
11. Obecní vlajka
Starosta obce předložil zastupitelstvu grafické návrhy obecní vlajky, zastupitelstvo se nevyslovilo
ani pro jeden návrh, ale bere na vědomí úvahu o pořízení obecní vlajky a souhlasí s pokračováním,
protože se jedná o dlouhý legislativní proces a oslovení firem o další návrhy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí úvahu o pořízení obecní vlajky.
12. Smlouva poplatek Charita 2017
Obec Mladkov se takto zavazuje poskytnout na podporu fungování sociální služby v Králíkách
finanční příspěvek. Příspěvek bude použit na podporu fungování sociální služby – sociální poradenství ve
městě Králíky v roce 2017, kdy uvedená služba sociálního poradenství bude poskytována Charitou
prostřednictvím občanské poradny.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu
fungování sociální služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2017.
13. Smlouva Dodatek č.1
Pardubický kraj předkládá ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální
účelové investiční dotace na rekonstrukci požární zbrojnice.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. OK5/16/21800 o
poskytnutí individuální účelové investiční dotace na výstavbu-rekonstrukci požární zbrojnice pro
JSDH obce z rozpočtu Pak v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR -2016.
3

14. Obnova veřejného osvětlení Vlčkovice
Společnost ENERGOMONTÁŽE Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou
předkládá cenovou nabídku na Realizaci obnovy veřejného osvětlení v obci Vlčkovice za cenu dle cenové
nabídky č. N16a-0049/1/2 ze dne 7.9.2016 za cenu včetně DPH 329 598,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem ENERGOMONTÁŽE
Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na Realizaci obnovy veřejného osvětlení v obci Vlčkovice
za cenu včetně DPH 329 598,- Kč.
15. Rozpočtová změna
Účetní obce předkládá ke schválení rozpočtovou změnu č. 8/2016. Místostarosta obce seznámil
přítomné se zněním rozpočtové změny, která bude přílohou č. 2 zápisu ze zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2016.
16. Diskuse:
V diskusi zastupitelé řešili průběh rekonstrukce hasičské zbrojnice, dohodli se provést nad rámec
rozpočtu snížení a zateplení stropu, dále rekonstrukci sociálního zařízení a přípravu pro invalidní výtah.
V případě získání dotace bude také řešena vlastní technologie výtahu.
Dalším bodem diskuze byl provoz Dětského hřiště za školou, bohužel dochází k ničení zařízení
převážně většími dětmi, a proto se zastupitele dohodli provoz omezit a stanoví podmínky používání
hřiště.
Jelikož dalších příspěvků nebylo, starosta obce diskusi uzavřel a byl přednesen souhrn
usnesení, který přednesla paní Lada Hejtmánková a usnesení ZO tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

Bohuslav Matouš

Teodor Šmok

Renáta Vágnerová

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:25 hod.
Zapsal: Roman Studený

Příloha č. 1 – Usnesení zastupitelstva obce
Příloha č. 2 – Rozpočtová změna
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Příloha č. 1. k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 23. 11. 2016:
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje usnesením číslo:
87/2016 – Výroční zprávu školy za rok 2015-2016.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 9-0-0

88/2016 – směrnici č. 1/2016 k provedení inventury za rok 2016.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 9-0-0

89/2016 – plán inventur za rok 2016.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 9-0-0

90/2016 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 9-0-0

91/2016 – výši stočného na rok 2017 ve výši 39,65 Kč/m3, 45,60 Kč/ m3 včetně 15% DPH s
účinností od 1.1.2017.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 9-0-0
92/2016 – Smlouvu o právu stavby pro Lesy ČR na p.p.č. 1107/1 v k.ú. Mladkov ve vlastnictví
obce Mladkov.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 9-0-0
93/2016 – záměr prodeje st.p.č. 85 v k.ú. Petrovičky u Mladkova ve vlastnictví obce Mladkov o
výměře 16 m2 za účelem narovnání nesouladu v Katastru nemovitostí vedeném v Katastrálním
pracovišti Ústí nad Orlicí cenu 150,-Kč/m2 + DPH a náklady spojené s převodem.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 9-0-0
94/2016 – pronájem KD ve Vlčkovicích dne 31.12.2016-1.1.2017 pro pí. XXX, Včkovice čp. 48
za cenu 900,- Kč a náklady na energie a vodu.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 7-0-2
95/2016 – Smlouvu o způsobu spolufinancování příspěvku na podporu fungování sociální
služby – sociální poradenství ve městě Králíky v roce 2017.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 9-0-0
96/2016 – Smlouvu o dílo se zhotovitelem ENERGOMONTÁŽE Votroubek s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou na Realizaci obnovy veřejného osvětlení v obci Vlčkovice za cenu včetně DPH 329
598,- Kč.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 9-0-0
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97/2016 – rozpočtovou změnu č. 8/2016.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 9-0-0

98/2016 – Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. OK5/16/21800 o poskytnutí individuální
účelové investiční dotace na výstavbu-rekonstrukci požární zbrojnice pro JSDH obce z rozpočtu
Pak v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR -2016.
Usnesení bylo přijato.
Hlasování: 9-0-0

b) bere na vědomí:
 diskusní příspěvky
 provedení Tříkrálové sbírky 2017 v obci Mladkov
 úvahu o pořízení obecní vlajky

Starosta obce:

Místostarosta obce:

Teodor Šmok

Ing. Studený Roman

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