Zápis č. 10 z jednání zastupitelstva obce Mladkov
ze dne 28. 12. 2016
Přítomní zastupitelé:
Bc. Lada Hejtmánková (1)
Martina Jirčíková (2) - omluvena
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. Rekonstrukce požární zbrojnice
3. Žádost o dotace
4. Diskuse a závěr
1. Volba komisí
1.1) Komise pro návrh na usnesení byla zvolena ve složení: Renáta Vágnerová, Alena Kotyzová
1.2) Ověřovateli tohoto zápisu byli zvoleni: Bohuslav Matouš, Josef Kalášek
2. Rekonstrukce požární zbrojnice
Zhotovitel rekonstrukce požární zbrojnice předkládá zastupitelstvu Dodatek ke smlouvě č.1. z
důvodu nepříznivých meteorologických podmínek, navrhuje prodloužení termínu dokončení a předání
stavby na 31.5.2017. Zároveň byl posunut termín vyúčtování dotace na tuto akci.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 1 akce „Rekonstrukce požární
zbrojnice“ a pověřuje starostu obce podpisem dodatku.
3. Žádost o dotace
Starosta obce seznámil zastupitele s podáním žádostí o dotaci na akce „Restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého“ stojící na cestě do Vlčkovic s rozpočtem 255.500,- Kč s možností získání dotace ve
výši 70% nákladů a dále na „Rekonstrukce sociálních zařízení v Domě hasičů“ s rozpočtem 476.578,- Kč
s případnou dotací ve výši 70% nákladů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádostí o dotaci na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti na rekonstrukci sociálních zařízení v
Domě hasičů.
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4. Diskuse a závěr
4.1. Jmenování velitele jednotky SDH Obce
Sbor dobrovolných hasičů navrhuje zastupitelům na základě rozhodnutí Valné hromady jmenovat
velitelem jednotky p. Ladislava Weindlicha, který nahradí dlouholetého velitele Miroslava Kapace.
Zastupitelstvo obce jmenuje velitelem jednotky SDH obce Mladkov p. Ladislava Weindlicha.

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

Teodor Šmok

Josef Kalášek

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Zasedání bylo ukončeno ve 18:48 hod.
Zapsal: Roman Studený

Příloha č. 1 – Usnesení zastupitelstva obce

2

Příloha č. 1. k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 28. 12. 2016:
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje usnesením číslo:
99/2016 – Dodatek ke smlouvě č. 1 akce „Rekonstrukce požární zbrojnice“.
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

b) jmenuje usnesením číslo:
100/2016 – velitelem jednotky SDH obce Mladkov p. Ladislava Weindlicha
Usnesení bylo přijato.

Hlasování: 8-0-0

c) bere na vědomí:
 podání žádostí o dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého.
 podání žádosti na rekonstrukci sociálních zařízení v Domě hasičů.
 diskusní příspěvky.

Starosta obce:

Místostarosta obce:

Teodor Šmok

Ing. Studený Roman

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