
Obec Mladeč  

 
USNESENÍ 26. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
 

konaného dne 29. června 2022 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení: 

 
26/1 zvolilo zapisovatele 26. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu paní 
Drahomíru Coufalovou a pana Lumíra Coufala 
 
26/2    schvaluje ohlášený program 26. zasedání  bez doplnění. 

 
26/3    bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 25. zasedání. 
 

26/4   souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení 
veřejné zakázky „Sportovní plocha pro nácvik dobrovolných hasičů v obci Mladeč“, kterým byla 
vybrána nabídka firmy Jan Lakomý, Luká 122, 783 24 Slavětín, IČ: 73953903. 
Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Sportovní plochu pro nácvik 
dobrovolných hasičů v obci Mladeč“ s panem Janem Lakomým, IČ: 7395309, a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 

 

26/5    souhlasí s rozhodnutím hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na Projektovou 
dokumentaci „Stavební úpravy RD Mladeč č. p. 33 – vestavba bytů“, kterým byla vybrána 
nabídka společnosti ESCON stavby a projekce, s.r.o., se sídlem Černovír 307, 779 00 Olomouc, 
IČ: 09608354. 
Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na Projektovou dokumentaci 
„Stavební úpravy RD Mladeč č. p. 33 – vestavba bytů“ se společností  ESCON stavby a projekce, 
s.r.o., IČ: 09608354, zastoupenou jednatelem Ing. Daliborem Schmiedtem, a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 
 
26/6   schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu se Servisní 
společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO: 076 86 501, se sídlem: Jeremenkova 
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,  a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
26/7   souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 25782/IZ-
12-8003097 a dohodu o umístění stavby na parc. č. 246/18 v k.ú. Mladeč a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 
 

26/8   bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje Dodatek č. 3 „Smlouvy o spolupráci 

při likvidaci komárů“ k přijetí obce Horka nad Moravou. 

Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem  Dodatku č. 3 „Smlouvy o 
spolupráci při likvidaci komárů“. 
 
26/9  bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 k Rozpočtu obce Mladeč na rok 2022. 
 

V Mladči  30. 6. 2022 

 

 

 

Josef Honig        Jiří Pekař                                                                       

Místostarosta        starosta                                                             

 


