
Obec Mladeč  

 
USNESENÍ 25. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
 

konaného dne 20. dubna 2022 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení: 

 
25/1    zvolilo zapisovatele 24. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu pana Josefa 
Honiga a pana Luďka Holínka 
 
25/2    schvaluje ohlášený program 25. zasedání  bez doplnění. 

 
25/3    bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 24. zasedání. 
 

25/4   schvaluje Závěrečný účet obce Mladeč za rok 2021 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 
 

25/5   schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021, kterou tvoří 
výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce, Zpráva o přezkoumání 
hospodaření obce Mladeč za rok 2021 a Inventarizační zpráva. 
 
25/6    bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 k Rozpočtu obce Mladeč na rok 2022. 
 

25/7    souhlasí  s uzavřením Smlouvy o dílo na deratizaci se zhotovitelem SERVIS 3xD spol. s r.o. 
Olomouc, IČ: 286 24 581 ,DIČ: CZ 286 24 581  na rok 2022 a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 
 
25/8  schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor o výměře 40 m2 
s příslušenstvím v domě č. p. 33 v k. ú. a obci Mladeč, za účelem zřízení a provozování 
masérských služeb na dobu neurčitou s paní Jitkou Škrabalovou, Mladeč č. p. 49, 783 21, IČ: 
70011966, za cenu 1.000,- Kč (jedentisíc korun) měsíčně, a úhradě spotřebovaných energií 
elektřiny a tepla. Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor uzavřenou s paní Jitkou Škrabalovou, IČ: 70011966. 
 

25/9  schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor o výměře 50 m2 
s příslušenstvím v přízemí domu č.p. 33 v k. ú.  a obci Mladeč,  za účelem provozování 
kadeřnictví a manikúry na dobu neurčitou s paní Janou Zapletalovou Schmidovou, Mladeč 117, 
IČ:  68928530 za cenu 1.000,- Kč (jedentisíc korun) měsíčně a úhradě spotřebovaných energií 
elektřiny a tepla.  Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor uzavřenou s paní Janou Zapletalovou Schmidovou, IČ: 68928530. 
 

 

V Mladči  22. 4. 2022 

 

 

 

Josef Honig         Jiří Pekař                                                

Místostarosta         starosta                                                    

 

 


