
Obec Mladeč  

 

 

USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 

 
konaného dne 9. listopadu 2022 

 

Zastupitelstvo obce Mladeč po projednání přijalo tato usnesení: 

 
22_02_01   zvolilo zapisovatele ustavujícího zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele 

zápisu pana Josefa Honiga a pana Pavla Papulu. 

 
22_02_02   schválilo ohlášený program 2. zasedání s doplněním bodu:  Schválení     
dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017 Územní plán Mladeč. 
 
22_02_03    vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z ustavujícího zasedání. 

 
22_02_04   schválilo Luďka Holínka „určeným zastupitelem“, po dobu trvání jeho mandátu tj. 

volební období 2022-2026, pro všechny úkony spojené s procesem pořízení Územního plánu 

Mladeč, případně jeho změny a zastupováním obce Mladeč při spolupráci s pořizovatelem 

a zpracovatelem.  

 
22_02_05   schválilo pro volební období 2022 – 2026 místostarostu Luďka Holínka zastupovat 

obec Mladeč na valných hromadách VHS Čerlinka, s. r. o., Cholinská 1120, Litovel a starostu 

Ing. Tomáše Zapletala  zástupcem obce Mladeč na jednání VH VHS Čerlinka v případě neúčasti 

Luďka Holínka. 
 
22_02_06   schválilo pro volební období 2022 – 2026 starostu obce Ing. Tomáše Zapletala 

zastupovat obec Mladeč na jednání valných hromad Mikroregionu Litovelsko a místostarostu 

pana Luďka Holínka zástupcem obce Mladeč na jednání valných hromad mikroregionu 

Litovelsko v případě neúčasti starosty. 

 
22_02_07   schválilo pro volební období 2022 – 2026 starostu Ing. Tomáše Zapletala zastupovat 

obec Mladeč na VH MAS Moravská cesta, z. s. Náklo 14, a Sdružení obcí Střední Moravy, a 

místostarostu pana Luďka Holínka, zástupcem obce Mladeč na jednání VH MAS a SOSM  

v případě neúčasti starosty. 

 
 
22_02_08   pověřilo ve volebním období 2022 až 2026 starostu obce Ing. Tomáše Zapletala 

k zastupování obce Mladeč jako akcionáře při jednáních Valných hromad Vodohospodářské 

společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc. 

 

 
22_02_09   schválilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon 

funkce člena kontrolního a finančního výboru, který je zároveň členem zastupitelstva obce ve 

výši 800,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. 12. 2022. 



 

 
22_02_10   schválilo pověření pro starostu obce Mladeč k provádění rozpočtových opatření a to 

v příjmové části neomezeně a ve výdajové části do 250.000,- Kč na položku. Rozpočtová 

opatření budou následně brána na vědomí Zastupitelstvem obce Mladeč. Pověření k provádění 

rozpočtových opatření se schvaluje do konce volebního období 2026. 

 
22_02_11   schválilo Dodatek č. 2 ke “Smlouvě o dílo číslo 2/2017“ ze dne 20. 3. 2017 na 

zhotovení územního plánu Mladeč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Mladči  11. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luděk Holínek       Ing. Tomáš Zapletal 

 místostarosta                starosta                                                                                                        

 


