obecní úřad Mladeč
Mladeč 78
7B3 21 Mladeč
585347 I44, 585347 098 fax
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www.tnladec,cz

Předmět žádosti o poskytnutí nformace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
,.. žádost o zveřejnění informace
1) chronologický přehled přijatých usnesení Rady obce

Mladeč za období od jejího vzniku po

dnešní den
2) účastčlenůRady obce Mladeč na jednotlivých schůzích Rady obce Mladeč
3) vyplacené odměny členůmRady obce Mladeč za období od jejího vniku po dnešníden

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím
Příioha

-

usnesení od 1. schůze až9. schůze Rady obce Mladeč
- účastčlenůRady obce Mladeč na schůzích
- vyplacené odměny členůmRady obce Mladeč za období od

Informaci zpracoval:
27 .7 .2015 Jiří Pekař" starosta

jejího vzniku doposud

Účast členůrady na schůzíchRady obce Mladeč
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Odměny členůRady obce Mladeč

Pekař Jiří
lng. Ladislav Rapčák

Josef Honig
Libor Kobza
Luděk Holínek
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Usnesení 1. schůze rady obce
konané dne 25" listopadu 2014
Schvaluje

llI

Rada obce schválila navržený progfam.

I12

Rada obce schvaluje Jednací řád rady obce Mladeč s účinnostíode dne schválení"

1l3 V souladu se zákonem 2541200I Sb. o vodách,§ 78. odst.1 odvolává rada obce s účinnostíod 25.1
2014 člena povodňové komise obce Mladeč Ing.Václava Arnoše aJana Chadimu a současně jmenuje
s účinnostíod 25. lI . 2014 Povodňovou komisi obce Mladeč ve složenídle přílohy.
ll4

l.

Rada obce schvaluje inventarizačníkomisi ve složení
předseda pan Josef Honig
členovépaní Marie Novotná
paní Jitka Papulová
paní Bc. Lenka Cervenková
:

1l5

Rada obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část parcely č. 6l3, k. ú" Mladeč, cena pronájmu
byla stanovena na 150,- Kč/rok.

Il6

Rada obce schvaluje rozpočtovéopatření

č,lll20I4.

předkládá

Il1

ZoM.

Pověření pana Luďka Holinka zastupovat obec na Valné hromadě VHS Čerlinka bude předloženo

1/8

Návrh na pověření místostarosty Ing. Ladislava Rapčáka zastupovat obec Mladeč ve sdruženíMAS
Moravská cesta. z. s., bude předložen ZOM.

Il9

Rada obce se shodla podpořit vrácení nájemného spolku Sokol dle žádosti Ing. Tomáše Zapletala a
předkládá toto stanovisko ZOM.

1/10 Rada obce pověřuje starostu navrhnout ZoWpodat
Zákona o obcích ( v odpověd'na jeho stížnost).

panu{Ilv,vjádření

o pŤesném znění § 95

l/11

Rada obce navrhuje ZOM prodloužit smlouvu o dílo na údržbuobce s dodavatelem panem Kroutilem
jeden
o
rok do konce roku 2015.

Il12 Rada obce předkládá věc prodlouženísmlouvy o likvidací odpadů našich občanůve sběmém dvoře
v Litovli nejbližšímuZOM.

Il13

Rada obce projednala smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištěnídopravní obslužrrosti
Olomouckého kraje a doporučuje ji ZOM ke schváleni"

Ukládá

1114

Rada obce pověřuje starostu zjistit význam íbrmulace : ,, základní rozsah činnostíobsahuje pouze
jeden cyklus zimní údržby( prohrnutí sněhu místníchkomunikací a chodníků)" ze smlouvy o dílo na
údržbuobce.

lll5

Rada obce ukládá starostovi vyhotovit přehled o vynaložených prostředcích na likvidaci odPadŮ ve
sběrném dvoře v Litovli a tento předložit nejbližšímuZOM.

1116

Rada obce pověřuje starostu pana Pekaře projednáním možnosti odkupu objektu kravína a PozemkŮ
s předsedou Zemědělského družstva Haňovice do termínu konání ZOM zauÓelem objasnění základnich
informací.

Součástíusnesení je příloha Složenípovodňové komise obce Mladeč a RozPoětové oPatření Č.11l20I4.

Jiří Pekař
starosta

Ing. Ladislav Rapčák

místostarosta

Usnesení z2. schůze Rady obce Mladeč
konané ďne22. 12.2014
Rada obce Mladeč schvaluje:
Mladeč schvaluje návrh programu 2. schůze ROM doplněný o bod 12. Různé.

2/1 Rada obce

2l2 Rada obce Mladeč schvaluje Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížnostíobci Mladeč
s platností ode dne 22. 12.2014.
2l3 Rada obce Mladeč schvaluje pronájem části pozemku č. 613 k. ú, Mladeč o výměře 90 m2
manželům
, cena pronájmu byla stanovena na l50,Kč/rok,

2l4Rada obce Mladeč schvaluje uzavření Yeřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku přestupků s městem Litovel.
Rada obce Mladeč pověřuje:
2/5 Rada obce Mladeč pověřuje starostu podepsáním veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
pťrsobnosti na úseku přestupků s městem Litovel.

Rada obce Mladeč souhlasí:
Mladeč souhlasí s převodem mzdové agendv obecního úřadu na město Litovel.

216 Rada obce

2l7 Rada obce odložila souhlas s rozpočtovým opatřením č" l0l20l4 na měsíc prosinec do
objasnění jednotlivých položek a jejich zdůvodnění.

.Iiří Pekař
starosta

Libor Kobza
člen rady

Usnesení z 3. schůze Rady obce Mladeč
konané dne21. I.2015
Schvaluie;

3lI

Rada obce Mladeč schvaluje návrh programu 3" schůze ROM

3l2

Rada obce schvaluje příspěvek 3.000,- Kč pro Domov důchodcůČervenka

3l3

Bere na vědomí:
Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 2. ROM

3l4

Hl

Pověřuje:
Rada obce pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy mezi obcí Mladeč a
na pozemek č, 613, k" ú. Mladeč

3l5

Rada obce pověřuje místostarostu obce podpisem smlouvy o přijetí daru od starosty Jiřího

lIEl

Pekaře.

316

Rada obce pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy s Domovem důchodců ČerveŇa.

Souhlasí:
317 Rada obce souhlasí s přijetím daru ve výši 5.000,- Kč měsíčně.Dar bude použit na
financování nových chodníkůa opravy cest na územi obce Mladeč.

3/8 Rada obce souhlasí s příspěvkem pro TJ Sokol Mladeč ve výši 2.500,- Kč formou úhrady
f'aktury příp. pokladního dokladu.

Revokuje:
319 Rada obce revokuje bod 1/6 z usnesení Rady obce Mladeč ze dne 25. lI.2074,který zni:
Rada obce schvaluje rozpočtovéopatření č. 1112014,

Doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit:
3l10 Rada obce doporučuje zastupitelstvu prodloužit Smlouvu o dílo o rryužívánísběrného
dvora odpadů a jejiuzavření s firmou A.S.A. odpady Litovel, s. r. o.,IČO 25887858, a to na dobu
určitou od 1. 1 .2a15 do 31" 12, 2015.

Jiří Pekař
starosta

Ing. Ladislav Rapčáck

mistostarosta

Usnesení z 4. schůze Rady obce Mladeč
konané ďne2.2.2a15

4ll

Schvaluje:
Rada obce Mladeč schvaluje návrh plogramu 4. schůze ROM

4l2

Bere na vědomí:
Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 3. ROM

4l3

Souhlasí:
Rada obce,souhlasí s dodatkem č. 1 Organizaěniho řádu Obecního úřadu Mladeč

4l4

Rada obce souhlasí s dodatkem č. 1 - Směrnice č, 2011

-

2 Oběh účetníchdokladů

415 Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru odprodeje části parcely č.414, k. ú. Sobáčov

Jiří Pekař
starosta

Ing. Ladislav Rapčák

místostarosta

Usnesení 5. schůze Rady obce Mladeč
konané dne 2. 3. 2015

Rada schvaluje:
5/l Rada obce schvaluje navržený program schůze,
5l2Rada obce schvaluje výročnízprávlzarok2014 v oblasti poskýování informací dle
zákona č.10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5/3 Rada schvaluje uzavŤení,,Smlouvy o uzavření věcného břemene" mezi obcí Mladeč jako

povinným

a RWE GasNet,

s.r,o., zastoupena na zákIadě plné moci společnosti RWE

DistribučnísluŽby,s.r'o.jakooprávněnouajakoinvestorem

pro umístěníplynárenského zařizení -STL- plynovodní přípojka, číslostavby RWE 66968,
včetně jeho součástí, příslušenství,opěrných a vytyčovacíchbodů v celkové délce l ,4 m na
pozemku p č. 417. k. ú, Sobáčov. Výše náhrady zazřizeni věcného břemene byla stanovena
na 55,- Kč (pětsetpadesátkorun). Veškeré náklady se zřizenim věcného břemene ponese
oprávněný.
5/4 Rada obce schvaluje program na

4. zasedání zastupitelstva obce Mladeč.

5/6 Rada obce schvaluje peněžitý dar na konto pomoci rodinám a obětem střelby v Uherském

Brodě ve výši 1.000,- Kč fiedentisíckorun) jako výtaz solidarity a podpory obce Mladeč,
5/7 Rada obce schvaluje zprávu o vyhodnocení stavu zajišt'ování povinností obce.

Rada souhlasí:
5/8 Rada obce souhlasí
(třicetdevěttisíckorun).

s rekonstrukcí zvonu v Sobáčově za nabídkovou cenu

39"000,-

Kč

dílo" s firmou SERVIS 3xD spol. s r.o., IČO
2862458l na celoplošnou deratizaci obce Mladeč na rok 2015.
5/9 Rada obce souhlasí s uzavřením ,,Smlouvy o

5/10 Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o pracovním poměru mezi Obcí Mladeč a paní

5/1 1

kurz.

Rada obce souhlasí s příspěvkem ve výši 200,- Kč (dvěstěkorun) na žáka alyžaŤský

Rada doporučuie:
5/12 Rada obce doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej části pozemku p. č.414,
k, ú. Sobáčov o výměře 18 rn2za cenu 250,- Kč ,am2. Veškerénáklady spojené sprodejem
nese kupující.
5/13 Rada obce doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit rozpočet na rok 2015 dle
návrhu.

Rada bere na vědomi:
5/l4 Rada obce bere na vědomí zptávu o plnění usnesení 4" schůze ROM.
Rada pověřuje:
5/15 Rada obce pověřuje starostu podpisem .,Smlouvy o zŤizení věcného břemeneo' ve věci
plynové přípojky_
dle bodu 5/3.

5/16 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy na celoplošnou deratizaci v obci Mladeč
na rok 2015 dle bodu 5/9.

Jiří Pekař
starosta

[ng. Ladislav Rapčák

místostarosta

Usnesení 6. schůze Rady obce Mladeč
konanédne 1^4.2015

Rada obce Mladeč schvaluje :
6lt Radaobcepodleust. § 102odst.2.písm. flapísm, j)a§ l02 odst.4zákonaoobcích
ve spojení s ust. § 52 písm. c) zákoníku práce za účelemzvýšeníefektivnosti práce a s tím
,ouuiráli.ino sníženímzdových nákladů jakožto potřebné organizaČni změnY sniŽuje celkový
počet zaměstnanců obce Miadeč v Obecním úřadě Mladeč o jednoho zaměstnance tím, Že
'dn.ro
přijetí tohoto rozhodnutí rušípracovní místo ,,referentka (ekonom obecního Úřadu)".
Rada obce schvaluje navržený progíam rozšířený o zprávu o Činnosti radY.
Rada obce schvaluje ,,Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zŤÍzeni věcného břemene
Cervenka, VN 317,
-služebnosti a smlouvu Ó právu provést stavbu č.IV-12-8003578/BVB/3
388 - stavební úprava ÝNo" mezi obcí Mladeč jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s,
a
společností ENpR-o Energo s. r. o, ValašskéMeziříěí jako investorem pro zŤizeni umístěni
k,Ú,
provozování zařízenídistribučnísoustavy na pozemku parc. č. 408, ostatní Plocha,

612
613

Mladeč.
614 Rada obce schvaluje zahájeni přípravy Plánu rozvoje obce"
615 Rada obce schvaluje doplnění programu na 4. zasedáni zastupitelstva obce MladeČ.
616 Rada obce schvaluje Zptávu o činnosti rady obce,
Rada obce Mladeč doporučuje:
617 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce projednat a schválit návrh Obecně záYaznou
vyhlášku č.ll2015 o odpadech.
618 Rada obce doporučuje zastupitelstvu ponechat odměny zavýkon funkce neuvolněných
členůzastupitelstva obce Mladeč na současnéúrovni.
619 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit předloženou Zprávu o provedení
inventarizace ma.ietku a závazků obce za rok 20 i4,
Rada obce Mladeč bere na vědomí:
6110 Rada obce bere na vědomí zptávu starosty o plnění usnesení 5, schŮze ROM.
611I Rada obce bere na vědomí piedloženouZprávuo veřejném pořádku v obci MladeČ za
rok 2014.
Rada obce Mladeč pověřuje starostu:
6112 Rada obce pověřuje starostu obce, aby v zastoupení obce uČinil veŠkeréPracovněprávní úkony souvisejícíŠrozvázáním pracovního poměru se zaměstnankYní obce MladeČ

#vesmysluust'§52písm.c)zákoníkuprácezapodmínek

stanovených obecně záv aznými předpisy.
6113 Rada obce pověřuje Šturoitu podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvY o zŤizení
věcného břemene na pozemku parc, č, 408, k. ú. Mladeč.

Ing. Ladislav Rapčák

místostarosta

Jiří Pekař
starosta

Usnesení 7. schůze Rady obce Mladeč
konané dne 6. 5.2015

Rada obce schvaluje:

7ll Rada obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1 k rozpočtu na rok 2015.
712Rada obce schvaluje navržený program 7. schůze.
7/3 Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb,

Rada obce bere na vědomí:
714Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení 6. schůze ROM.

7/5RadaobceberenavědomíŽádostpana-oodkoupenípozemkuparc'č.661,
k. ú. Mladeč,

Rada obce pověřuje starostu:

Cr

7/6 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytování právnich služeb
seZnamu advokátů vedeném Českou advokátní
komorou v Praze
advokátní kancelář

_r},

7lV Rada obce pověřuje starostu seznámit žadatele pana!Il!
jeho žádosti o odkoupení pozemku parc. č, 661, k. ú. Mladeč.
-.

Jiří Pekař
starosta

s

postupem řešení

Ing, Ladislav Rapčák

místostarosta

IJsnesení 8. schůze Rady obce Mladeč
konané dne l. června2015
Rada obce schvaluje:
8l1 navržený program 8, schůze
8/2 smlouvu o zřízeni věcného břemene - osobní služebnosti - zřizení a provozování zaíízení
distribučnísoustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení o
služebnosti - za účelemumístěnísoučásti distribučnísoustavy kabelového vedení NN, u parc. č.
13 vrozsahu 3,96 délkových u parc, č.41111 vrozsahu 11,68 m délkových, u parc. č,41614
v rozsahu 14,84 m délkových, u parc. č. 47l v rozsahu 6,09 m délkol}ch. Rozsah věcného
břemene na pozemcích podle této smlouvy je vymezen y geometrickém plánu č, 244-474l20l3,
vyhotoveném Geo Real Group s. r. o. ze dne 26. 11.2013 pod číslem259012013 mezi obcí
Mladeě jako povinným a ČEZ Oistribuce, a, s,
8/3 rozpočtové opatření č. 2
8/4 návrh programu na 6. zasedáni

ZOM

8/5 Doplněk č. 1 Jednacího řádu Rady obce

Mladeč

Rada olrce pověřuje:
8/6 starostu podpisem smlouv1, o'zŤízeniVB dle bpdu 8/2

Rada obce doporučuie:

8l7 zastupltelstvu obce odmítnout prodej

p" č. 661 a řešit pronájem

8/8 zastupitelstvu obce projednat a schválit Závěrečný účetobce Mladeč za rok 2014 a

vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce zarok2014

Rada obce bere na vědomí:
8l9 zprávu o plnění usnesení 7" schůze ROM

Jiří Pekař
StaroSta

Ing. Ladislav Rapěák

mísíostarosta

vzít na

Usnesení 9. schůze Rady obce Mladeč
konané dne 29. 6.2015

Rada schvaluje

:

9/1 Rada obce schválila navržený program.

9l2 Rada obce schvaluje Rozpočtovéopatření č. 3 k rozpočtu na rok 20t5.

Rada vzalana vědomí

:

9/3 Rada obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 8. schůze Rady obce

Mladeč.

Jiří Pekař
starosta

Ing, Ladislav Rapčák
místostarosta

