
Obec Mladeč  

 

 

 

USNESENÍ 20. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
konaného dne 23. června 2021 

 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení: 

 
20/1   zvolilo zapisovatele 20. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu pana  

Josefa Milčického a pana  Ing. Petra Kosteleckého. 

 

20/2   schválilo vypuštění bodu 6 – Vydání OZV č. 1/2021 z programu jednání  
20. zasedání. 
 
20/3 schválilo doplnění bodu: Změny SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní společnosti 

s ručením omezeným Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. do programu  20. zasedání. 

 

20/4   schválilo ohlášený program 20. zasedání  s vypuštěním bodu 6 a doplněním bodu: 
Změny SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní společnosti s ručením omezeným 

Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o., ostatní body budou přečíslovány. 
 

20/5   vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 19. zasedání. 
 

20/6   schválilo Závěrečný účet obce Mladeč za rok 2020 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 
20/7   schválilo Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, kterou tvoří 

výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Zpráva o přezkoumání 

hospodaření obce Mladeč za rok 2020 a Inventarizační zpráva. 

 
20/8   schválilo rozpočtové opatření č. 5 k Rozpočtu obce Mladeč na rok 2021. 
 
20/9 souhlasilo s uzavřením SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. 2004C21/21 
k pozemku parc. č. 656/1 a 653/2 v k. ú. Mladeč v majetku státu, kterou se zřizuje věcné 
břemeno služebnosti spočívající v právu obce zřídit na pozemcích kanalizační zařízení. 
Zastupitelstvo obce Mladeč pověřilo starostu podpisem SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO 
BŘEMENE č. 2004C21/21. 
 
20/10   souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu 2+1   nacházejícím 
se v 1. poschodí domu č. p. 33 v obci Mladeč, část obce Mladeč s nájemcem panem Františkem 
Urbanem, Mladeč 114 na dobu určitou od podpisu smlouvy do 30. 6. 2022 za nájemné ve výši 
3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) měsíčně, zálohy na energie 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce 



korun českých) měsíčně. Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem NÁJEMNÍ 
SMLOUVY. 
 
20/11 pověřilo starostu opakovaným zveřejněním záměru obce na pronájem nebytových 
prostor nacházejících se v přízemí domu  č.p. 33 v k. ú. a obci Mladeč, za účelem zřízení a 
provozování hostinské činnosti.  
 
20/12  souhlasilo  s přijetím obce Dubčany do společnosti   Vodohospodářská společnost 
Čerlinka s.r.o. Zastupitelstvo obce Mladeč  souhlasí se změnou článků 5. a 6. SPOLEČENSKÉ 
SMLOUVY obchodní společnosti s ručením omezeným Vodohospodářská společnost 
Čerlinka s.r.o. – identifikační číslo 471 50 904, spočívající v navýšení základního kapitálu o 
vklad 20.000,- Kč obce Dubčany. Zastupitelstvo obce Mladeč souhlasí se změnou článku 11. 
SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní společnosti s ručením omezeným Vodohospodářská 
společnost Čerlinka s.r.o. – identifikační číslo 471 50 904, spočívající ve změně způsobu 
vypořádání při zániku účastníka ve společnosti Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. 
 
 
 

 
 

V Mladči 28. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Pekař                                                                                                 Josef Honig 

 starosta                                                                                                   místostarosta      

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:    

 

Sňato z úřední desky:           


