
Obec Mladeč  

 

USNESENÍ 23. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 

 
konaného dne 15. prosince 2021 

 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení: 

 
23/1   ZOM  zvolilo zapisovatele 23. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu pana 
Luďka Holínka a pana Lumíra Coufala. 
 
23/2   ZOM schvaluje ohlášený program 23. zasedání  bez doplnění. 
 
23/3   bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 22. zasedání. 
 

23/4   vydává  Obecně závaznou vyhlášku obce Mladeč č. 2/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

                                       . 

 
23/5   ZOM schvaluje pronájem  pozemku  parcel. č. 79/6, orná půda, o výměře 1455 m2, 

pozemku parcel. č. 79/7, orná  půda, o výměře 559 m2 a  pozemku parcel. č. 94/2, orná  půda, o 

výměře 700 m2 vše v k.ú. Sobáčov panu Radomíru Doubravovi, Sobáčov č.p. 82, 783 21 pošta 

Chudobín za účelem vykonávání zemědělské činnosti na dobu neurčitou od podpisu smlouvy, 

za cenu 1.500,- Kč/rok. Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem nájemní 

smlouvy. 

 
23/6    schvaluje SCHODKOVÝ ROZPOČET OBCE MLADEČ s celkovými příjmy ve výši 

11 830 000,-Kč a celkovými výdaji ve výši 18 830 000,- Kč a schodek ve výši 7 000 000,- Kč – 

schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let. 

 

23/7    bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 k Rozpočtu obce Mladeč na rok 2021. 

23/8     schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025. 

 

23/9     schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2021-2031 
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. se sídlem Cholinská 1120,  784 01 Litovel,  
IČ: 47150904. 
 

23/10  schvaluje vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Mladeč pro rok 2021 a 
jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda inventarizační komise Marie Novotná, 
členové inventarizační komise Lenka Polášková, Bc. Lenka Červenková, Ing. Ladislav Rapčák, 
Jaroslav Balatka. 
 



23/11 souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení 
veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu OV č. p. 38, Sobáčov, obec Mladeč“, kterým byla 
vybrána nabídka firmy Jaroslav Mikmek, IČ: 42065321, se sídlem Luká 114, 783 24 Luká. 
Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Stavební úpravy objektu OV 
č. p. 38, Sobáčov, obec Mladeč“ s panem Jaroslavem Mikmekem, IČ: 42065 321, Luká 114, 783 
24 Luká, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
23/12  souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení 
veřejné zakázky „Stavební úpravy RD na parc. č. 32, obec Mladeč“, kterým byla vybrána nabídka 
firmy Jaroslav Mikmek, IČ: 42065321, se sídlem Luká 114, 783 24 Luká. 
Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Stavební úpravy RD na parc. 
č. 32, obec Mladeč“ s panem Jaroslavem Mikmekem, IČ: 42065 321, Luká 114, 783 24 Luká, a 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
 

 

 

 

V Mladči 16.12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Pekař                                                                                                 Josef Honig 

starosta                                                                                                   místostarosta      

 

 


