
Obec Mladeč

USNESENÍ 7. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ

konaného dne 14. 9. 2015

Zastupitelstvo obce:

I. zvolilo:
1) zapisovatele 7. zasedání Alenu Krškovou a ověřovatele zápisu Ing. Václava Arnoše a Josefa
Honiga

II. schválilo:
1) ohlášený program 7. zasedání Zastupitelstva obce Mladeč bez doplnění
2) uzavření kupní smlouvy a odprodej části p. č. 606/1, k. ú. Mladeč o výměře cca 13 m, která
je ve vlastnictví obce Mladeč, do vlastnictví V. a V. Š., za cenu 250,- Kč za metr za
podmínky, že veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k nemovitosti hradí kupující,
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

III. vzalo na vědomí:
1) zprávu o plnění usnesení z 6. zasedání
2) Zprávu o činnosti Rady obce Mladeč za období od května do srpna 2015
3) Zprávu předsedy finančního výboru o činnosti výboru za období leden – červen 2015

IV. souhlasí
1) s předloženými stanovami a zakladatelskou smlouvou spolku  „Odpady Olomouckého
kraje, z. s,“ a s přistoupením obce Mladeč jako člena Odpady Olomouckého kraje, z. s.

V. ukládá
1) ukládá starostovi obce Mladeč předložit spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. písemnou
přihlášku do spolku.

VI. pověřuje
1) starostu podpisem smlouvy podle bodu II/2)

VII. neschválilo
1)  návrh na odvolání dosavadního starostu Jiřího Pekaře z funkce starosty  obce Mladeč
2)  návrh stanovit s platností od 14. září 2015 výkon funkce starosty jako funkci neuvolněnou
s úvazkem 0,5
3) návrh uložit Radě obce Mladeč předkládat zprávy o činnosti Rady obce Mladeč na každém
zasedání zastupitelstva, vždy za uplynulé období od poslední zprávy



4) návrh uložit Radě obce Mladeč předkládat zastupitelstvu čtvrtletní zprávu o čerpání rozpočtu
včetně důvodové zprávy
5) návrh uložit Radě obce Mladeč zveřejnit všechna svá rozhodnutí resp. usnesení způsobem
umožňující dálkový přístup

V Mladči 14. 9. 2015

Ing. Ladislav Rapčák Jiří Pekař
místostarosta                                                                             starosta

Vyvěšeno na úřední desce: 23. 09. 2015
Sejmuto z úřední desky: 9. 10. 2015


