Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov
ze dne 9. 10. 2019
Přítomní zastupitelé:
Jiří Filip (1)
Tomáš Franke (2)
Bc. Lada Hejtmánková (3)

Martina Jirčíková (4)
Tomáš Novotný (5)
Lucie Pohanková (6)

Zbyněk Severýn (7) -omluven
Ing. Roman Studený (8)
Zdeněk Tomíček (9)

Hlasování zastupitelů: A pro, N proti, Z zdržel se hlasování
Pokud není uvedeno jinak, zastupitelstvo městyse (dále jen ZM) hlasovalo
jednomyslně.

Ostatní občané: dle přiložené prezenční listiny

Zasedání řídil: starosta městyse Ing. Roman Studený
Po zahájení a uvítání občanů starosta městyse konstatoval, že je přítomna většina
zastupitelů městyse a zasedání je tudíž schopné usnášení. Zasedání bylo řádně a včas svoláno,
zveřejněno na úřední desce a v souladu se zákonem o obcích.

Pro jednání je navržen tento program:
1. Volba komisí
2. Opravy komunikací
5. Diskuse a usnesení

Zastupitelstvo městyse schvaluje program jednání zastupitelstva městyse
Mladkov.
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1. Volba komisí
Předsedající navrhl určit do návrhové komise paní Martinu Jirčíkovou a pana Jiřího
Filipa.
Zastupitelstvo městyse schvaluje návrhovou komisi ve složení: paní Martina
Jirčíková a pan Jiří Filip.

Dále předsedající navrhl ověřovatele zápisu pana Tomáše Novotného a pana Zdeňka
Tomíčka.

Zastupitelstvo městyse schvaluje ověřovatelé zápisu pana Tomáše Novotného a
pana Zdeňka Tomíčka.

Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 19. 9. 2019 pan Zbyněk Severýn a pan Tomáš Franke
nevznesli námitek a shledali zápis i usnesení v souladu s průběhem jednání, který stvrdili svými
podpisy.
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2. Opravy komunikací
Na zasedání zastupitelstva dne 25. 7. 2019 byly projednány opravy komunikací
v Mladkově a Vlčkovicích. Jednalo se o Komunikací 5 RD v Mladkově, komunikace kolem
KD, k „Dolečkům“ a ke „Koskům“ ve Vlčkovicích. U prvních tří byl schválen zhotovitel oprav
komunikací firma Kareta s. r. o. V cenové nabídce firmy Kareta byly uvedeny ceny s DPH,
avšak v došlé smlouvě byly uvedeny tyto částky jako cena bez DPH. Starosta městyse
předkládá cenovou nabídku na opravy těchto komunikací od firmy Strabag a. s.

p. R. Studený-cesta pod skálou je již skoro hotova, ještě chybí postřik. Momentálně je cesta
uzavřena.
XXX-táže se, jaká bude síla živice na komunikaci k 5RD.
p. R. Studený-bude zde vrstva 10 cm, a 20 cm kamení.

ZM revokuje usnesení č. 73/2019.

ZM revokuje usnesení č. 74/2019.

ZM schvaluje zhotovitele Komunikace k 5 RD v Mladkově a opravy komunikací
kolem kulturního domu, k „Dolečkům“ a ke „Koskům“ ve Vlčkovicích firmu Strabag a.
s. a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.

6. Diskuse a usnesení
p. T. Franke-táže se, jaký bude další postup k rekonstrukci „klubovny“ spolku ochránců
přírody ve Vlčkovicích.
p. R. Studený-nejdříve je třeba vědět, z čeho bude stavba provedena. Také musí splňovat
podmínky stavebních norem. Na dřevěnou stavbu by bylo možné použít vlastní dřevo. Žádám
spolek o plánek a rozpočet stavby.
XXX-ohledně komunikace pod skálou se zajímá o termín dokončení a záruky. A dále
upozorňuje na zajištění schodů u úřadu městyse, aby nedošlo k uklouznutí.
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p. R. Studený-termín dokončení komunikace pod skálou by měl být příští týden a záruka je
roční.
p. T. Novotný-kdy bude nový kotel na zdravotním středisku.
p. R. Studený-příští týden by měla proběhnout montáž nového zařízení.
XXX-letos završíme 5 let vydávání zpravodaje žádá zastupitele, aby zhodnotili, zda Zprávy
z Mladkova dále vydávat a pokud ano, tak jaké by měli nápady na změny obsahu. A také i
občané by se k tomuto mohli vyjádřit.
p. R. Studený-rozsvícení vánočního stromu v Mladkově proběhne v neděli 1. 12. 2019.A také
bychom mohli ozdobit nějaký strom ve Vlčkovicích.
p. T. Franke-upozorňuje, že ve Vlčkovicích nejsou přidělány informační tabule.
p. R. Studený-zajistím výrobu podstavce a tabule se nainstalují.
Po vyčerpání bodů jednání byl přednesen souhrn usnesení paní Martina Jirčíková
a usnesení zastupitelstva městyse tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Zasedání bylo zahájeno v 17:02 hod.
Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hod.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta městyse:

Tomáš Novotný v.r.

Ing. Roman Studený v.r.

Zdeněk Tomíček v.r.

Zapsala: Lada Hejtmánková

Příloha č. 1 – Usnesení zastupitelstva městyse
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Příloha č. 1 ze zasedání zastupitelstva městyse Mladkov ze dne 9. 10. 2019
USNESENÍ
Zastupitelstvo městyse:
a) schvaluje usnesením číslo:
113/2019- program jednání zastupitelstva městyse Mladkov.
Usnesení bylo přijato

Hlasování:8-0-0

114/2019- návrhovou komisi ve složení: paní Martina Jirčíková a pan Jiří Filip.
Usnesení bylo přijato

Hlasování:8-0-0

115/2019- ověřovatele zápisu pana Tomáše Novotného a pana Zdeňka Tomíčka.
Usnesení bylo přijato

Hlasování:8-0-0

118/2019- zhotovitele Komunikace k 5 RD v Mladkově a opravy komunikací kolem
kulturního domu, k „Dolečkům“ a ke „Koskům“ ve Vlčkovicích firmu Strabag a. s. a
pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Usnesení bylo přijato

Hlasování:8-0-0

b) revokuje usnesením číslo:
116/2019- usnesení č. 73/2019.
Usnesení bylo přijato

Hlasování:8-0-0

117/2019- usnesení č. 74/2019.
Usnesení bylo přijato

Hlasování:8-0-0

Starosta městyse:

Místostarostka městyse:

Ing. Roman Studený v.r.

Bc. Lada Hejtmánková v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.10.2019
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2019
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