
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlázovický 
zpravodaj 

Vybíráme z obsahu čísla: 
 

* investice obce 2007 

* informace o studních 

* pozvánky na nové akce 

* výzva dlužníkům  

 

Číslo 2                             Únor 2007                                Ročník 11 

NA CO SE MOHOU TĚŠIT OBČANÉ MLÁZOVIC V ROCE 2007 
 Nové zastupitelstvo obce chce výrazněji a efektivněji zkrášlovat tvář obce a především vytvářet jejím občanům kvalitní a pest-

ré podmínky pro život. S tímto tématem je úzce spjatý i rozvoj a údržba občanské vybavenosti, veřejné zeleně a všech dalších oblastí, 

které obec Mlázovice spravuje. Proto, i v nelehkých podmínkách hospodaření s omezenými zdroji, chce obec investovat maximum 

financí právě do svého rozvoje. Pojďme se společně podívat, co můžeme v letošním roce pravděpodobně očekávat. Plánované akce 

vycházejí ze schváleného rozpočtu obce pro rok 2007:                                                                         1  

                                                                                                1 .                                                                                                                                                 

1. Rekonstrukce stropu na velkém sálu Radnice, včetně osvětlení. Od montáže stropu uběhlo již 30 let a strop i světla zcela doži-

ly . Jejich vzhled je velmi odpudivý a je patrná zhoršená funkčnost. Navíc zde chybí kvalitní izolace a tak obec platí zbytečné náklady 

za teplo. V rámci plánu obnovy budovy společenského, správního a sportovního centra, bude v příštích obdobích docházet k moderni-

zaci a výraznějším opravám prostor. Rekonstrukce bude spočívat v demontáži starého stropu a montáži nového z podhledových sádro-

kartonových konstrukcí. Použitý materiál je vybrán s ohledem na zlepšení akustických vlastností prostoru, spočítaných jeho výrob-

cem. Zároveň dojde k instalaci izolací a nových svítidel. Akce by měla být realizovaná v průběhu jara 2007.                                                        

2. Související akcí je výměna oken na budově Radnice. Vzhledem k obrovskému rozsahu, bude tato akce rozdělena do mnoha let. 

Nyní se jedná o první etapu – výměnu oken velkého sálu, restaurace, jídelny, salonku, toalet sálu a příslušenství. Z pohledu na budovu 

se jedná o její čelo a část levého boku. K výměně dochází z důvodu havarijního stavu. Řada oken je natolik shnilá, že hrozí jejich vy-

padnutí z rámu. O obrovských únicích tepla ani nemluvě. Nová okna budou z plastu – z venkovní strany v barvě tmavého dřeva, ze-

vnitř bílá. Zároveň dojde i k výměně parapetů. Z architektonického hlediska se vrátíme ke tvaru a uspořádání oken známého z dobo-

vých pohledů – tedy namísto školských oken 80. let budou instalována dvojkřídlá okna, rozčleněná na třetiny. Radnici tím částečně 

vrátíme tvář, kterou měla dlouhé desítky let.                                                                                       3. 

3. Dále je připravována rekonstrukce části komunikace na Náměstí. Jedná se o část kolem pomníku padlých. Dojde zde k obrub-

nění parku, zpevnění vozovky a položení asfaltového koberce. Na tuto akci je podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova  

Královehradeckého kraje. K rekonstrukci se nepřistupuje z důvodu, že v této ulici bydlí dva současní zastupitelé, ale z toho důvodu, 

že se jedná o jednu z posledních nezpevněných komunikací v obci, která blátem znečišťuje polovinu Náměstí. Oprava je navíc v plá-

nu obnovy Mlázovic a její realizace je plánována již několikátý rok.                                                                                        4  

4. Stranou nezůstanou ani obecní kulturní památky. V plánu je restaurace sochy sv. Jana Nepomuckého a Františka Xaverského 

v parku u školy. Obě díla jsou ve značně znepokojivém stavu a odlupují se z nich již kusy pískovce.                 1   

5. Vzhledem k zajímavé historii, podpoře cestovního ruchu a připravovanému sjezdu rodáků, dojde rovněž k obnově všech pamět-

ních tabulek na domech.                                                                                                                               5. 

6. Zvýšený zájem a vracející se diváci, to jsou hlavní argumenty pro podporu místního širokoúhlého kina. Ta se projeví, mimo jiné, i 

v instalaci tzv. čteček azurové stopy, což je zařízení, které umožní promítání všech filmů, bez ohledu na jejich technologii vý-

roby (v posledních letech bylo kino ochuzeno o většinu zahraničních titulů, které již vyžadují toto zařízení.                    6 

7. Jednou z hlavních priorit zastupitelstva je i celková revitalizace obecní zeleně, především parku před školou a Náměstí. Byla 

požádána státní agentura na ochranu životního prostředí, která vytvoří znalecké dendrologické posudky na stav lip na Náměstí.  Na 

základě jejich závěru bude zvolen další postup péče o park (případné kácení či výsadby, obnova obrubníků, cestiček apod.).7 

8. Velmi intenzivně bude také připravována projektová dokumentace k individuální výstavbě rodinných domků v areálu býva-

lé cihelny tak, aby bylo  možno v co nejkratším termínu tyto pozemky nabízet stavebníkům.                                       8 

9. Na programu je také nátěr střechy a všech klempířských prvků na Kostele Nejsvětější trojice, společně s opravou nátěru 

fasády na poškozených místech. Na této akci se bude při úhradě nákladů podílet polovinou Obední úřad a polovinou Farní úřad.     9 

10. Dokončeno bude i prodloužení rozhlasu do Rybníček a celková oprava obecního rozhlasu (především výměna starých a ne-

funkčních amplionů).                                                                                                                           1 

11. Obec provede, po dohodě se Silničním úřadem a Dopravním inspektorátem, výměnu a doplnění dopravního značení v obci. 

Jednak tuto povinnost stanovuje zákon a dále chceme výrazně přispět k bezpečnosti a zpřehlednění dopravy na našem území.            1 

12. Mezi priority patří i vybudování veřejně přístupného dětského hřiště pro nejmenší, v prostorách za školkou. Uvědomujeme si, 

že v naší obci žije mnoho rodin s malými dětmi a v současnosti takové prostory chybí.                                                                        1 

13. V letošním roce poskytneme také dotaci místnímu SDH na vybavení nehořlavými zásahovými oděvy a přilbami. Dosavadní 

materiálová základna již nesplňuje požadavky na ochranu zdraví zasahujících hasičů.                                                          1 

14. Na budově zdravotního střediska bude provedena výměna laťování a střešní krytiny. Stávající stře-

cha je v havarijním stavu (do budovy silně zatéká) a pokud by se urychleně neprovedla výměna krytiny, bylo 

by nutné do několika let provést kompletní výměnu střechy, včetně vazby, za mnohem vyšší částku.                                                                

15. Dále budou po celé obci prováděny opravy chodníků a v těch nejhorších částech začne rekonstrukce za 

nové chodníky se zámkovou dlažbou. Prováděny budou i běžné údržbové práce tak, jak bude třeba. V ná-

vaznosti na vývoj poskytnutých dotací z Krajského úřadu může být dokončeno hřiště u koupaliště či realizo-

ván nákup nové obecní techniky.                                                                                                 1 

 

Přehled plánovaných investic obce 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE ZASEDALO POČTVRTÉ 

 V pondělí 12. února 2007 proběh-

lo již čtvrté veřejné zasedání zastupitel-

stva. Vybíráme zajímavé body obsahu:  
1) Zastupitelé schválili řádný rozpočet 

obce pro rok 2007. Zásadou hospodaření 

obce a jejích příspěvkových organizací je 

vyrovnaný rozpočet, bez dluhů. Tím končí 

rozpočtové provizorium. Příjmy a výdaje 

obce Mlázovice pro rok 2007 jsou naplá-

novány ve výši 5 382 500 Kč.                   1  

2) Zastupitelstvo zrušilo směrnici obce 

č.1/2005 o stanovení cen k prodeji pozem-

ků ve vlastnictví obce. Obec byla vázána 

jednotnou cenou prodeje pozemků, což 

způsobovalo problémy při prodeji nelukra-

tivních pozemků, cest a zákoutí nebo při 

vzájemné směně s vlastníky. Dále při na-

rovnávání různých nepřesností, umístění 

plotů, budov a dalších zařízení, které 

vznikly v minulém století a které se dnes 

objevují při přesném zaměřování v terénu. 

Nyní je možné individuálně stanovit 

smluvní podmínky, dle dané situace.  

3) Obec Mlázovice zveřejnila záměr pro-

deje části obecního pozemku č. KN 9.      

4) Byl schválen Plán obce pro mimořádné 

události. Jedná se o dokument, který defi-

nuje postupy a odpovědné osoby v případě 

vzniku mimořádných nebo krizových zále-

žitostí v obci. Jsou zde stanoveny standar-

dy rozhodování pro obec, její představite-

le, podnikatele a organizace v obci.  

5) Zastupitelé vyhodnotili nabídky pěti 

firem na výměnu oken na budově Radnice 

(1. etapu). Ve všech případech se jedná o 

přímé výrobce s vynikajícími referencemi. 

Rozhodujícím kritériem pro výběr byla 

cena zakázky a délka poskytované záruky. 

Vítězem poptávkového řízení se stala fir-

ma VEKRA Stará Paka, akce bude realizo-

vána počátkem měsíce března 2007.  

6) Zastupitelé odsouhlasili počátek po-

ptávkového řízení na realizaci rekonstruk-

ce komunikace na Náměstí. Pro vypraco-

vání cenových nabídek budou osloveny 

firmy Silnice Jičín, Colas Hradec Králové, 

HNH Hrabačov a Obis Nová Paka.        1    

7) Zastupitelé odsouhlasili smlouvu obce 

na zajištění provozu internetových stránek 

obce. Tuto povinnost stanovuje zákon o 

obcích a informacích. Stránky jsou již více 

než 2 roky zdarma provozovány p. Tomá-

šem Komárkem. Vzhledem k tomu, že je 

p. Komárek od listopadu starostou, vylou-

čil se z projednávání smlouvy.  Schvále-

ním smlouvy si obec zajistila provoz vlast-

ních webových stránek za symbolickou 

1Kč ročně, na dobu 10 let. Smlouva je, v 

plném znění, zveřejněna na webových 

stránkách obce nebo je k dispozici k na-

h l é d n u t í  n a  O b e c n í m  ú ř a d ě . 

8) Zastupitelstvo znovu projednalo, v sou-

vislosti s novelou zákona platnou od ledna 

letošního roku, odměňování členů zastupi-

telstva. Bylo opětovně potvrzeno původní 

rozhodnutí - zastupitelé, včetně předsedů 

výborů, se vzdali odměn,Výjimku tvoří 

uvolněný starosta, pro kterého se jedná o 

hlavní pracovní poměr a neuvolněná mís-

tostarostka, která pobírá odměnu v reduko-

vané podobě. Mlázovice jsou tak jednou z 

velmi mála obcí v regionu, kde zastupitelé 

nepobírají odměny.  

* v souvislosti s novelou zákona o vodách 

a příslušných předpisů, se v poslední době 

objevují ve sdělovacích prostředcích různé 

informace k dodatečným povolením na 

provozování studní i u soukromých objek-

tů. Obecní úřad chce nabídnout všem ob-

čanům obce maximální pomoc při vyřizo-

vání související agendy žádostí. Doposud 

však nebyl ujednocen výklad různých 

státních institucí k dané problematice, 

proto je nutné zatím s žádostmi o povolení 

ještě vyčkat. Jakmile se situace vyjasní, 

budeme vás okamžitě  informovat a nabíd-

neme odbornou pomoc. 

*Obecní úřad varuje občany před po-

domními prodejci všeho druhu. V po-

sledních dnech se v obci objevila řada 

prodejců (např. telefonních služeb), 

kteří obchází domácnosti a nabízí různé 

služby, v drtivé většině pro veřejnost 

nevýhodné. Doporučujeme občanům, 

aby pouličním prodejcům, kteří se vy-

dávají za zástupce velkých společností, 

nic nepodepisovali a byli obezřetní.   

* starosta naší obce, pan Tomáš Komárek, 

byl zvolen do monitorovacího výboru 

akční skupiny Brána do Českého ráje, 

která má za úkol získávat pro náš region 

dotace, především z EU. Monitorovací 

výbor bude kontrolovat jejich konkrétní 

využití. 

* Obecní úřad informuje občany, že 

došlo k uzavření prostoru lesní cesty do 

obecního lesa, kam byla v posledních 

letech vyvážena stavební suť. Prostor 

byl uzavřen uzamykatelnou závorou, 

skládka je zde zakázána. Důvodem to-

hoto kroku je navážení naprosto ne-

vhodného materiálu do této lokality, ze 

strany řady občanů a také hrozící vý-

razná pokuta orgánů životního prostře-

dí. Obec bude hledat jiné prostory, kam 

by bylo možné stavební suť odvážet.  

* Obecní úřad informuje občany, že je již 

možné hradit veškeré správní a obecní 

poplatky na rok 2007 (např. za odpad, psy, 

pronájmy pozemků apod.). Platbu lze pro-

vést kdykoliv v úředních hodinách na 

Obecním úřadě. 

 
OBEC MLÁZOVICE DÁLE VYZÝVÁ 

VŠECHNY OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ VŮČI 

OBCI NEBO OBECNÍMU ÚŘADU NE-

SPLACENÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY, ABY 

JE V CO NEJKRATŠÍ DOBĚ UHRADILY. 

OBEC BUDE VŠECHNY DLUHY AK-

TIVNĚ VYMÁHAT, VČETNĚ SOUD-

NÍCH PODÁNÍ, PLATEBNÍCH VÝMĚRŮ 

ZAMĚSTNAVATELŮM ČI NÁVRHŮM 

NA EXEKUCI. 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Zveme všechny zájemce na 2. ročník turnaje, 

který se koná  v sobotu 3. března 2007 v tělo-

cvičně. Přihlášky na místě, startovné 50 Kč. 
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 Sdružení sportovních nadšenců, 

pod vedením manželů Rudolfových,  

uspořádalo v sobotu 20. ledna další 

dějství zimního nohejbalového turna-

je.  I v letošním roce shlédlo mnoho 

příchozích diváků zajímavé souboje 

tříčlenných družstev (vždy s jednou 

ženou). Absolutním vítězem se stalo 

družstvo ve složení Lukáš Brádle, 

Jana Špidlenová a Josef Štěrba. Vítězové 

si odnesli poháry a cenu věnovanou spon-

zorem. Kromě zajímavých a kvalitních 

sportovních zážitků, vládla po celou dobu 

turnaje dobrá nálada a o tu šlo především. 

 

Poděkování 

„Manželé Rudolfovi děkují všem příz-

nivcům sportu, kteří se turnaje zúčast-

nili. Dále Jiřímu Horčičkovi, který 

zápasy spravedlivě a obětavě řídil 

jako rozhodčí a také děkujeme za pod-

poru obci a Tomáši Komárkovi za vyhlá-

šení výsledků a předání cen vítězům.“ 

DIVÁCI SHLÉDLI NAPÍNAVÉ SOUBOJE V NOHEJBALU 

 Objednejte si včas kominíky 

Obecní úřad informuje občany, kteří mají 

zájem o kominické služby, aby svoje po-

žadavky na vymetání a revize komínů, 

podávali průběžně na Obecní úřad. Ko-

minictví Brendl Hořice bude, v průběhu 

dubna 2007, provádět návštěvy objektů v 

naší obci. V případě potřeby lze nahlásit 

své požadavky i na jiný termín. V souvis-

losti s kominickými službami upozorňuje-

me, že byl již několikrát v naší obci za-

znamenán výskyt falešných kominíků, 

kteří nejsou vyučeni a jsou drazí.    

Střípky z práce Obecního úřadu 


