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Usnesení 10. schůze Rady obce Mladeč

konané dne27.7.2aI5

Rada obce schvaluje:

l0ll navržený program schůze 10. Rady obce Mladeč

l0l2 tozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015

10/3 schvaluje Smlouvu o zŤizení věcného břemene - služebnosti IP-12-8015141NB3,
Sobáčov, RD,lE)- přípojka do 50 m, NNk

10/4 schvaluje pronájem parcely č.66I o výměře 387 m2,k. ú. Mladeč, panu

J! zacenu 500 ,- Kč/ rok

Rada obce bere na vědomí:

t0l5 zprfuu starosty o plnění usnesení 9. schůze ROM.

Rada obce pověřuje starostu:

10/6 podpisem smlouvy pronájmu pozemku parcela č.66I, podle bodu 10/4

10/7 podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene podle bodu 10/3

Jiří Pekař

starosta

Ing. Ladislav Rapčák

místostarosta



Usnesení 11. schůze Rady obce Mladeč
konané dne 26.§rpna 2015

Rada obce bere na vědomí:
11/1 Rada obce bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení 10. schůze
RoM.

Rada obce schvaluje:
11/2 Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro Charitu Šternberk na služby
poskytované občanům ve výši 10.000,- Kč (desetitisíc korun). .í. , ;

á,1,13,, \#u obce schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené1--

-,uzavŤenouodI.5.2009napronájempozemkůvk.ú.Sobáčovak.

ú. Mladeč.
1,1,14 Rada obce schvaluje zařazení lesního pozemku p. č.320, k. ú. Mladeč do
majetku obce za cenu 3,80 Kč zam2.
11/5 Rada obce schvaluje program 7 . zaseďání ZOM.
11/6 Rada obce schvaluje uzavíení dodatku č.2ke smlouÝě o dílo na,,Zajištění
údržby veřejného prostranství y obci Mladeč" s Milanem Kroutilem, Cholina
IL9,ICO 67734723 na dobu určitou do 31 . 12.2018.
11/7 Rada obce schvaluje 2. Zprávu o činnosti rady.
11/8 Rada schvaluj e navržený program 1 1. schůze ROM

Rada obce pověřuje starostu:
1119 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o poslqrtnutí příspěvku
charitě Šternberk.

ryěřujestarostupodpisemvýpovědilájemnísmlouvy-
LLltL Rada obce pověřuje starostu podpisem dodatku dle 11/6.

Rada obce doporučuje:
1llt2 Rada obce doporučuje zastupitelstvu
spolku,,Odpady Olomouckého kraje, z. s.".
t1l13 Rada obce doporučuje zastupitelstvu
606lI, k. ú.Mladeč

Jiří Pekař
starosta

schválit vstup obce Mladeč do

schválit prodej části parcely č.

Ing. Ladislav Rapčák
místostarosta



Usnesení 12. schůze Rady obce Mladeč

konané dne2.9.2015

Rada obce schvaluje:

12ll navrženýprogram 12. schůze

1212 rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu na rok 2015

Rada obce souhlasí:

1213 souhlasí se zprostředkováním služeb souvisejících s administrativou k dobudování

komunikací v obci

Rada obce bere na vědomí:

t2t4 zprávu staros§ o plnění usnesení 11. schůze ROM

1215 dohodu a souhlasné prohlášení o vzniku práva k nemovitosti a smlouvu u budoucí

darovací smlouvě a prohlášení o vzdáni se předkupního práva TJ Sokol MladeČ

Rada obce pověřuje starostu:

t2l6 podpisem dohody a souhlasného prohlášení o vzniku práva k nemovitosti a smlouvY o

budoucí darovací smlour,y a prohlášení o vzďání se předkupního práva

12t7 výběrem zprostředkovatele služeb souvisejících s administrativou k dobudování

komunikací v obci

Rada obce neschvaluje:

12i8 poskytnutí příspěvku pro Hospic Olomouc

t2l9 pronájem parcely č. 426lI, k. ú. Mladeě

Jiří Pekař

starosta

Ing. Ladislav Rapčak

místostarosta



Usnesení 1,3. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 12. 10.2015

Rada obce schvaluje:

t3l1" navržený program schůze

1312 pro provedení těžebních prací a prodej dřeva napadeného kůrovcem na parcele ě.320
v k. ú. Sobáčov cenovou nabídku společnosti Martin Opíchal, s. r. o., učiněnou dne 9. 10.

20I5

Rada obce pověřuje starostu:

13/3 podpisem Smlouvy o provedení téžebních praci a prodeji dřeva zlesa p. é. 320 v k. ú.

Sobáčov se společností Martin Opíchal, s. r. o., zastoupenou jednatelem panem Martinem
Opíchalem

Jiří Pekař

starosta

Ing. Ladislav Rapčak

místostarosta



Usnesení 14. schůze Rady obce Mladeč

konané dne26.10. 2015

Rada obce schvaluje:

t4l1, Rada obce schválila navržený program schůze.

1,412 Rada obce schvaluje zveřejnění zám&upronájmu pozemků v k. ú. Mladeč podle
přílohy.

1413 Rada obce schvaluje věcné břemeno dle smlouvy RWE GasNet, s.r.o. , Ústí nad Labem,
Klišská 940, zastoupenou na základé plné moci Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy
nemovitého majetku Danielem Novotným, technikem stavby nemovitého majetku
oprávněný je vlastníkem plynárenského zaŤizeni - Plynovodní přípojka STL KS 3102316 a
KS 3101706 včetně jeho součástí a příslušenství, opěrných a výyčovacích bodŮ, které je
uloženo ve služebních pozemcích v celkové délce 9,1 m. Smluvní strany se dohodly na
rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynarenského zaíizeni. Věcné
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou, jednorázováúplata je l00, - Kč.

l4l4 Rada obce schvaluje smlouvu o prár.u provést stavbu po celou dobu udržitelnosti
projektu ,,Silnice 111635 - kříž. ilIl444l Litovel". Stavbu na uvedeném pozemku, tj. p. č.

I42 a I33l19 strpí. Doba udržitelnosti projektu vyprší po 5 letech od finaněního ukončení
projektu.

Rada obce souhlasí:

1415 Rada obce souhlasí se zproštěním od úhrady paušálního stočného ve ,qiši 31 m3/rok u

občanů obce, kteří doloží, že se dlouhodobě zdrhfií mimo obec.

obce souhlasí s výpovědí smlouvy o nájmu částí pozemků p. č. 96 a p. č.20912
uzavrene dne 31.12.2013.

Rada obce nesouhlasí:

1417 Rada obce nesouhlasí s poskýnutím příspěvku pro DC 90 Olomouc.

Rada obce bere na vědomí:

l4l8 Rada obce bere na vědomí Zprálu starosty o plnění usnesení 12. a13. schůze ROM.

Rada obce pověřuje starostu:

1419 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o věcném břemeni s RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem, na plynovodní přípojku STL KS 3102316 KS 3101706.

l4l10 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu provést stavbu,,Silnice IU635-
kšiž.IJll 4441 - Litovel".

1416 Rada
k. ú. Mladeč

Jiří Pekař

staIosta

ěřuje starostu podpisem qýpovědi smlouvy o nájmu pozemků f

Ing. Ladislav Rapčak

místostarosta

14111 Rada obce



Usnesení 15. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 23.11.2015

Rada obce schvaluje:

t5/1 Rada obce schvá]ila navržený program 15.schůze,

15/2 Rada obce schválila pronájem parcel Č. 75l16, 75lL4, 75/L3, 75lL2, 75lL5, 75lLL,

75/Lo,75/L, g8l2, g8f L, 94/6, g4/t3, g4ll4, 92, g! a 622, vše v k. ú. MladeČ, Honebnímu

společenstvu Mladeč, Sobáčov 7,783 21 Chudobín, na dobu pěti let od podpisu smlouvy, za

cenu 1.000,- Kč/rok.

15/3 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.6 k rozpočtu na rok 20L5,

15/4 Rada obce schvaluje Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu, provozování kanalizace, sPrávě

tohoto majetku a jeho rozvoji ze dne 1. 10. 2004

15/5 Rada obce schvaluje příkaz rad,y obce k provedení řádné inventarizace majetku závazkŮ

za rok a P]án inventur za rok 20t5.

15/6 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části parcel Č.60617 28m2,606lL'a

12m2,606/1-d 5m2,6a4/7-e 2Om2 v k.ú. Mladeč, celkem 65m2,

15/7 Rada obce schvaluje Směrn ic čJ/2aL5 pro časové rozlišení nákladŮ a výnosŮ, vČetně

dohadných položek.

15/8 Rada obce schvaluje přijetí d.ruIve výši 5.000,- Kč/ měsíčně,

15/9 Rada obce schvalije vícepráce na akci Hasičská zbrojnice ve výŠi celkem s DPH 9Z,92L,'

Kč.

tsltO Rada schvaluje program 8. zasedáníZastupitelstva obce Mladeč,

Rada obce bere na vědomí :

Lslll"Rada obce bere na vědomízprávu o plnění usnesení 14. schŮze RadY obce MladeČ,

t5lt2 Rada obce bere na vědomí Zápis zdílčího přezkoumání hospodaření obce MladeČ za

rok 2015.

Rada obce doporučuie:

L5lt3 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit Obecně závaznou vYhláŠku o odPadech

č.2l2ot5 o místním poplatku za provoz systému shromaždbvání, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů,



Islt4 Rada obce doporučuje zastupitelstvu navrhnout za člena dozorčí rady VHS Čerlinka

pana RNDr. Jiřího Absolona.

L5lt5 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit Rozpočtové provizorium na rok 2016 ve

výši příjmů a výdajů roku 2015, kdy podkladem pro stanovení příjmů a výdajů bude finanční

výkaz stejného období předchozího roku, dále kapitálové výdaje do výše přijatých účelových

dotací, nedokončené investice z roku 2015 a realizace plánovaných investic na rok 2OL6.

Rozpočtové provizorium platíaž do doby přijetía schválení řádného rozpočtu na rok ZOL6.

Rada obce pověřuje:

L5lL6 Rada obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu, provozování

kanalizace, správě tohoto majetku a jeho rozvoji ze dne L. IO,2OO4.

L5lt7 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o pronájmu pozemků Honebnímu

společenstvu Mladeč.

L5lt8 Rada obce pověřuje místostarostu podpisem darovací smlouvy o přijetí daru ]r /

Rada obce neschvaluje:

I5lt9 Rada obce neschválila finančnídar pro DZR Bílsko.

Jiří Pekař

starosta

lng. Ladislav Rapčák

místostarosta



Usnesení 16. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 30. 12.2015

Rada obce schvaluje:

16/1 Rada obce Mladeě schvaluj e navržený program 16. schůze.

t6l2 Radaobce schvaluje rozpočtové opatření č. ] k rozpočtu na rok 2015.

16/3 Rada obce schvaluje Smlouvu o nezávislé kontrolní činnosti s firmou Sportservis, s.r.o.,

Kateřinská 18, 193 00 Praha 9, IČO 24I9332t narevizidětského hřiště.

Rada obce bere na vědomí:

t6t4 Radaobce bere na vědomí zprávu starosty o plnění usnesení 15. schŮze ROM.

Rada obce pověřuje starostu:

16/5 Rada obce pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Sportservis, s.r.o., Kateřinská

18, 193 00 Praha 9.

1,6t6 ruda obce pověřuje starostu jednaním s firmou Timoris projekt, s.r.o., k zajištění dotace

na opraw budovy ě.7l v Mladči, která je v majetku obce.

Rada obce doporučuje zastupitelsvu:

16/7 Rada obce doporučuje zastupitelstr,u obce Mladeč:

- revokovatusnesení č.7lIIl2) přijaté na7,zasedání dns 14.9.2015
- schválit odprodej části parcet ě. eoatra I2m2, 606lt-d 5 m', 604l7-e 20 fi} k. Ú.

Mladeč. Jeáná ,ě eS,ď-rucenu 250,- Kč zaŇ.

Jiří Pekař

starosta

Ing. Ladislav Rapčák

místostarosta



Usnesení 17. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 20. 1.2016

Rada obce schvaluje:

17ll nawžený program schůze

1712 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
kabelovépřípojkyNNproparceluč.75/3vk.ú.Mlad..,-

t7|3 za dodavatele prací na úklid lesa po nucené těžbě, sazenic a prací spojených s výsadbou
nových stromků pana Martina Opíchala z Litovle, lČ: 75186705.

Rada obce bere na vědomí:

1714 zprfuu starosty o plnění usnesení 16. schůze ROM.

Rada obce pověřuje starostu:

1715 podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zYízení věcného břemene a o právu stavby na
pozemku parc. č. 665 k. ú. Mladeč.

L716 podpisem smlouvy na dodávku prací při úklidu lesa a dodavatele sazenic a prací
spojených s výsadbou nových stromků s panem Martinem Opíchalem z Litovle, lČ: 75186705.

Jiří Pekař

starosta

Ing. Ladislav Rapčak

místostarosta



Usnesení z1,8, schůze Rady obce Mladeč

konané dne 15. 2.2016

Rada obce schvaluje:

|8l| navržený program schůze

l8t2 zveíejnění záměru prodeje části p, č. 608/1 o výměře ccal20 m2

18/3 smlouw o dílo s firmou Servis 3xD spol. s. r. o., IČO 286 24 58t se sídlem ul. Jarmily
Glazarové 370l5a, Olomouc, na celoplošnou deratizaci obce v roce 2016

18/4 finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro Domov důchodců Červenka, příspěvkováorganizace,
Nádražní t05,784 01 Litovel

18/5 Smlouvu o dílo s firmou Vodní díla - TBD a. s., Hybernská 1617140, 100 00 Praha 1,

IČO 49241648 předmět plnění odborná inženýrská pomoc a spolupráce při
technickobezpečnostním dohledu v období 2016 - 2019

1816 uzavření smlouvy o nájmu mezi Lesy ČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové, IČO
42196451 a obcí Mladeč - předmět nájmu Plocha zastavénábudovou šaten a umístění laviček
a přístupového chodníku na prac. č. l95 a 45515 o výměře 873 m2 za cenu 4.993,-Kč.

Rada obce bere na vědomí:

t8l7 zprávu o plnění usnesení 17. schůze ROM

Rada obce pověřuje starostu:

18/8 starostu podpisem smlouvy dle bodu 18/3

l8l9 starostu podpisem darovací smlouvy dle bodu 18/4

18/10 starostu podpisem smlouvy dle bodu 18/5

18/11 starostu podpisem smlouvy dle bodu 18/6

Jiří Pekař

starosta

Ing. Ladislav Rapčak

místostarosta



Usnesení 19. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 17. 3.2016

Rada obce schvaluje:

l9ll nawžený program schůze

19/2 souhlasí s cenovou nabídkou na provedení Předsezónní provozní kontroly herních prvků
a dopadových ploch na dětském hřišti.

19/3 souhlasí s cenovou nabídkou společnosti STAVING engineering s. r. o., ByliŇová
365l!4, Olomouc - Nemilany, IČ:25334107 na zpracovéni žádosti o dotaci, včetně Studie
proveditelnosti, provedení výběrového řízení na zhotovitele, provedení technického dozoru a
inženýrské činnosti pro realizaci akce ,,Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství v obci
Mladeě" ve výši 199.650,- Kč (ednostodevadesátdevěttisícšestsetpadesát korun) včetně DPH.

19/4 souhlasí s cenovou,nabídkou rta zpracovaní dokumentu ,,Strategický plán rozvoje obce
Mladeč" Ing. Horráka ve výši cca 15.000,- Kč (patnácttisíckorun).

Rada obce bere na vědomí

1915 zprálu starosty o plnění usnesení 18. schůze ROM.

Rada obce pověřuje starostu:

19/6 podpisem objednávky na Předsezonní provozní kontrolu herních prvků a dopadových
ploch s ťtrmou TR Antoš s. r. o., Na Perchtě 163, Turnov, IC 48152584.

19/7 podpisem Příkazní smlouvy se společností STAVING engineering s. r. o., Olomouc -
Nemilany, IČ 25334107, zastoupenou jednatelem společnosti Ing. Radkem Sedláčkem,
v rozsahu předložené cenové nabídky k provedení akce ,,Komplexní rekonstrukce veřejného
prostranství v obci Mladeč".

Jiří Pekař

staíosta

Ing. Ladislav Rapčak

místostarosta



Usnesení 20. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 18. 4.2016

Rada obce schvaluje:

20ll navržený program schůze

2012 rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2016

20/3 Sponzorskou smlouvu s firmou Zbynékpoštulka _ Tvaružková cukrárna, Loštice, Ičo

10024000 - umístění reklamy na parkovišti v Mladči _ roční úhrada 1,000,_ Kč

20t4 poskýnutí daru pro Charitu šternberk, yitézná II29,7g4 01 Litovel ve výši l0,000,-

Kč.

Rada obce bere na vědomí:

2015 zptávustarosty o plnění usnesení 19, schůze ROM,

Rada obce pověřuje starostu:

20t6 podpisem Sponzorské smlouvy podle bodu 2013

20t7 podpisem darovací smloulry podle bodu20l4,

Rada obce doporučuje zastupitelstvu:

20t8 projednat a schválit Závérečnýúčet obce Mladeč zarok2}l5 avzítnavědomí Zptávu

o vYstóam přezkoumání hospodaření obce zarok}}l5

20t9 projednat a schválit účetní závěrku zarok20l5

20lO/projednat žádost o pozemků p. ó. 25015, 250128, 250146, 250132, 250133, 250134,

250135, 250144 a 250145, vše k. ú. Mladeč a doporuČuje zastupitelstvu obce tento prodej

neschválit.

Jiří Pekař
staíosta

Ing. Ladislav Rapčák
místostarosta



tJsnescní 21. schůze Rady obce Mtadeč
konané clne 18. května 2016

Rada obct sckxá§l* ;

21ll navižený pr§granr 2l, schůz* §' M"
2112 zveřejnění zriměru na prodej pozernku p-č" 1 ů3, k.ú. §obáčov.

§ada obce doporučujel

?1/3 xastupitels§u projednat a schvá]it Plán rozvcje obce Mladeč na roky 2§16 Ň,ban.
2114 zastupitelstvu projednat a schválit prodej pozerxku p.č" 103, k.ú. Sobáčov.
21/5 vlastnikůrn cha§ u splavu zažádat *pro*".i pozernku pod chatcu.

Rada obce bere na vědomí:

2tl6 zpravu starosry o plněni usnesení 20. schůze ROM.

Rada obce neschválila:

2l 17 ptanájem parkoviště.

Usnesení 22. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 13. června 2016

Rada obce schvaluje:

22l1.- navržený program schůze.

2212- Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2016,

22|3 - pronájem zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladči

Kč (padesát korun) na hodinu. ,],

22|4_souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcelv č.60412, k.Ú. MladeČ o výměře 92 m2,

Rada obce pověřuje starostu:

2215 _vyřízením stavebního povolení na zajištění statiky budovy č. p.7t.

22l6_zajištěním posouzení energetické náročnosti budov č. p.78 a7L.

Rada obce bere na vědomí:

2217 - zprávu o plnění qsnesení2]". schůze ROM,

za cenu 50,-



Usnesení 23. schůze

konarré dne

Rady obce Mladeč

18.7 .2016

Rada obce schvaluje:

2311 navržený program 23. schůze rady.

kanalizačni2312 stavbu vodovodní přípojky, a středotlaké plynové přípojky
k novostavbě rodinného domu pat. č. 2614 a 26110

ú. sobáčov ve vlastnictvív Sobáčově, provedenou na
obce Mladeč.

2313 Smlouvu o budoucí smlouvě o ňizeni služebnosti, spočívající ve strpění uložení
vodovodní přípojky, splaškové kanalizační přípojky včetně revízni šachty a plynové přípojky
na pozemcích p. ě.41616,41614 a 4IIII,vše v k. ú. Sobáčov. Úhrada za služebnost bude ěinit
částku celkem 3.300,- Kč ( třitisícetřista korun ).

Rada obce bere na vědomí:

2314 zprávu o plnění usnesení 22. schtue rady.

Rada obce pověřuje starostu:

2315 podpisem Smlouvy o právu provést stavbu přípojek na p. č. 41616,41614 a

4lllt, vše v k. ú. Sobáčov se stavebník

2316 podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni služebnosti, spočívající ve strpění
uložení vodovodní, kanalizaóní a plynové přípojky na pozemcích p. ě. 41616, 4|614 a 4l1l|
v k. ú. Sobáčov.

23t7 k jednání s městem Litovel o zajištění umístění déti zobce Mladeč do MŠ v Litovli.

Usnesení 24. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 17, srpna 2016

Rada obce schvaluie:

2411. navržený program schůze,

24!2Rozpočtové opatřeníč, 3 k Rozpočtu obce Mladeč za rok 2OL6,

Rada obce bere na vědomí:

24!3zprávustarostyoplněníusnesení23.schůzeRadyobceMladeč.



Usnesení 25. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 29.8. 2016

Rada obce schvaluie :

25|t navržený program 25. schůze,

25|2 zrušení výběrového řízení na zhotovitele pro realizaci akce ,,komplexní rekonstrukce

veřejného prostranství v obci Mladeč",

25/3 vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele pro realizaci akce ,,komplexní rekonstrukce

veřejného prostranství v obci Mladeč" v rozsahu komunikace na p, č,424, Rampa u Hradečky

a Hlavní komunikace (chodníky ),

JiříPekař

starosta

lng. Ladislav Rapčák

místostarosta



Usnesení 26. schůze Rady obce Mladeč

konané dne 8.9.2Ot6

Rada schvaluje:

26/1 nada obce Mladeč schvaluje navržený pro8ram 26. schůze.

2612 Rada obce souhlasí s výběrem hodnotící komise, která jako nejvýhodnějŠÍ vYhodnotila

nabídku uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 7g8l2t,150 OO Praha 5, lČ:60838744, ve výši

3 383 881,- Kč (třimilionytřistaosmdesáttřitisíceosmsetosumdesátjedna koruna ) bez DPH.

26/3 Rada obce Mladeč schvaluje pořízení Územního analytického Podkladu ve sPoluPráci

s Úřadem územního plánovánív Litovlijako podkladu pro územní plán,

2614 Rada obce Mladeč schvaluje Rozpočtové opatření Č. 4 k RozpoČtu obce M]adeČ na rok

2016.

Rada obce pověřuje:

26/5 Rada obce Mladeč pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se sPoleČností STRABAG

a.s., Na Bělidle Lg8/2L, 15o oo Praha 5, lČ:60838744, na dodávku stavebních prací na

rekonstrukci veřejného prostranstvív obci Mladeč za cenu 3 383 881,- Kč bez DPH,

26/6 Rada obce Mladeč pověřuje starostu seznámit Úřad pro Územní Plánování v Litovli

s rozhodnutím o pořízení nového územního plánu obce MladeČ a pověření zastuPitele Pro

styk s Úřadem pro územní plánování.

2617 Rada obce Mladeč pověřuje starostu zjištěním nabídkové ceny na oPravu PomníČku

v sobáčově

Rada obce navrhuje:

2618 Rada obce Mladeč navrhuje Zastupitelstvu obce MladeČ Pověřit místostarostu lng,

Ladislava Rapčáka jako zastupitele určeného pro styk s Úřadem pro Územní PlánovánÍ, jako

pořizovatele územního plánu"

JiříPekař

starosta

lng. Ladislav Rapčák

místostarosta
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