
Obec Mladeč  

 

 

USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
konaného dne 10. března 2021 

 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení 

 

18/1  Zastupitelstvo obce Mladeč zvolilo zapisovatele 18. zasedání Mgr. Dášu 

Dohnálkovou, ověřovatele zápisu  paní Drahomíru Coufalovou a pana Luďka 

Holínka 

 
     18/2  ZOM schvaluje ohlášený program 18. zasedání s doplněním bodu „Koupě 

nemovitosti - budova bývalého pohostinství v Mladči, Mladeč č.p. 33“ a bodu 

Prohlášení k dotaci na projekt „Kanalizace Hájenka“ 

 
18/3   Zastupitelstvo obce Mladeč  bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 17. 

zasedání. 

 
18/4 Zastupitelstvo obce Mladeč bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti za rok 2020 v katastrálním území Mladeč. 

 

18/5 Zastupitelstvo obce Mladeč souhlasí  s uzavřením Smlouvy o dílo se 

zhotovitelem SERVIS 3xD spol. s r.o. Olomouc, IČ: 286 24 581 DIČ: CZ 286 

24 581  na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

    18/6 Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje finanční dar Domovu pro seniory 

Červenka ve výši  3.000,- Kč, a pověřuje   starostu obce podpisem Darovací 

smlouvy. 

18/7  Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje pokračování v pořizování Územního 

plánu Mladeč v souladu se schváleným Zadáním Územního plánu Mladeč. 

 

18/8  Zastupitelstvo obce Mladeč nesouhlasí se zřízením věcného břemene na 

parcele č. 613 umístěním zemního kabelového vedení NN (el.přípojka) v rámci 

akce “Mladeč, parcelní č. 671/9, svod do SP+kNN“. 

 

18/9  Zastupitelstvo obce Mladeč bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2 k 

Rozpočtu obce Mladeč na rok 2021. 

Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k Rozpočtu obce 

Mladeč na rok 2021. 



 

18/10 Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje koupi nemovitostí – pozemku 

parc.č.st. 32 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mladeč, jehož součástí je na něm 

stojící stavba – budova s č.p. 33 – rodinný dům v obci Mladeč, část obce Mladeč 

od prodávajících paní Evy Krutilové (spoluvlastnický podíl ¼) a pana Ing. 

Miloslava Zatloukala (spoluvlastnický podíl ¾) za smluvní kupní cenu ve výši 

2.650.000,- Kč splatnou v celé její výši po podpisu kupní smlouvy před zápisem 

vkladu práva s tím, že veškeré náklady s tím spojené bude hradit Obec Mladeč 

Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu obce pana Jiřího Pekaře, aby sjednal 

a podepsal kupní smlouvu o úplatném převodu uvedených nemovitostí do 

vlastnictví obce Mladeč, a v této souvislosti činil a podepisoval veškeré úkony 

s tím související. 

 

 

18/11   Zastupitelstvo obce Mladeč souhlasí s realizací akce „Kanalizace 

Hájenka“ a schvaluje závazek obce, že ponechá majetek pořízený prostřednictvím 

dotačního programu "Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 

infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021" tj. kanalizaci Hájenka po dobu 

minimálně 10 let v majetku obce. 
 

 

 

 
 

V Mladči 11. 3. 2021 

 

 

 

 

 

 

Jiří Pekař                                                                                                 Josef Honig 

 starosta                                                                                                   místostarosta      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:    

 

Sňato z úřední desky:           


