
Obec Mladeč  

 
USNESENÍ 24. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
 

konaného dne 2. března 2022 

 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení: 

 
24/1   zvolilo zapisovatele 24. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu paní 
Drahomíru Coufalovou a Ing. Tomáše Zapletala 
 
24/2      schvaluje ohlášený program 24. zasedání  bez doplnění. 

 
24/3     bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 23. zasedání. 
 

24/4   schvaluje  finanční dar Domovu pro seniory Červenka ve výši  2.000,- Kč, a pověřuje 

starostu obce podpisem Darovací smlouvy.                                      . 

24/5   bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12 k Rozpočtu obce Mladeč na rok 2021. 
 
24/6    bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 k Rozpočtu obce Mladeč na rok 2022. 
 

24/7    schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 240 m2 
nacházejících se v přízemí domu č.p. 33 v k. ú.  a obci Mladeč za účelem provozování hostinské 
činnosti panu Martinu Klustovi, Nová Ves 59, 783 21, IČ:  75758555 na dobu neurčitou za cenu 
4.000,- Kč/měsíčně bez energií. Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem 
Nájemní smlouvy. 
 
24/8     schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na využívání Regionálního odpadového centra Litovel 
– Nasobůrky se zhotovitelem Technické služby Litovel p.o., se sídlem Cholinská 1008, Litovel 
784 01, zastoupeným ředitelem Bc. Jaroslavem Erlecem, IČ:71240233, DIČ:CZ0071240233, za 
účelem odkládání odpadů občany obce. 
Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo o využívání 
Regionálního odpadového centra Litovel – Nasobůrky. 

 

24/9     souhlasí s Vyhodnocením výběrové komise o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení 
díla „Parkovací stání – Mladeč“, kdy byla vybrána nabídka pana Jana Lakomého, IČ:73953903, 
se sídlem Luká 122, 783 24 Luká, s nejnižší cenou. 
Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci „Parkovací stán – Mladeč“ dle 
projektové dokumentace uzavřenou se zhotovitelem Jan Lakomý, provádění staveb, IČ: 
73953903, se sídlem 783 24 Luká 122, v ceně včetně DPH ve výši 280.059,22 Kč 
(dvěstěosmdesáttisícnulapadesátdevět korun a dvacetdva haléře). 
Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo na raelizaci akce 
„Parkovací stání – Mladeč“. 
 



 
24/10  schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Zemědělským družstvem 
Haňovice, IČ 00147346, se sídlem Haňovice č.p. 18, PSČ 783 21 zastoupeném Ing. Petrem 
Koukalem, předsedou představenstva na odkoupení části pozemků pozemku p.č. 133/55 , 
pozemku p.č. 611/3 a část pozemku p. č. 133/26, vše v k. ú Mladeč v souvislosti s plánovanou 
výstavbou chodníku k zastávce Mladeč – vápenka a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  
 
 

24/11   schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost obce pro rok 2022  ve výši  121 797,30 Kč . 
 
24/12   schvaluje členský příspěvek obce pro DSO Moravská cesta na rok 2022 ve výši  
10 Kč/občan. 
 
 
 

 

 

V Mladči  3. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Pekař                                                                                                   

starosta                                                                                                        

 

 


