Obec Mladeč

USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ
konaného dne 17. prosince 2018

Zastupitelstvo obce:
I. zvolilo:
ZOM zvolilo zapisovatele 2. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu
pana Josefa Milčického a pana Luďka Holinka..
II. vzalo na vědomí:
1) ZOM bere na vědomí zprávu o usnesení z ustavujícího zasedání.
III. schválilo:
1) ZOM schvaluje ohlášený program 2. zasedání bez doplnění.
2) Zastupitelstvo obec Mladeč schvaluje Ing. Petra Kosteleckého určeným zastupitelem, po
dobu trvání jeho mandátu tj. volební období 2018-2022 pro všechny úkony spojené
s procesem pořízení Územního plánu Mladeč, případně jeho změny a zastupováním obce
Mladeč při spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem.
3) ZOM schvaluje pro volební období 2018 – 2022 člena zastupitelstva Luďka Holínka
zastupovat obec Mladeč na valných hromadách VHS Čerlinka, s. r. o., Cholinská 1120,
Litovel. ZOM schvaluje starostu Jiřího Pekaře, zástupcem obce Mladeč na jednání VH VHS
Čerlinka v případě neúčasti zastupitele Luďka Holínka.
4) ZOM schvaluje pro volební období 2018 – 2022 starostu obce Jiřího Pekaře zastupovat
obec Mladeč na jednání valných hromad Mikroregionu Litovelsko.
5) ZOM schvaluje pro volební období 2018 – 2022 starostu Jiřího Pekaře zastupovat obec
Mladeč na VH MAS Moravská cesta, z. s. Náklo a Sdružení obcí Střední Moravy, ZOM
schvaluje místostarostu Josefa Honiga, zástupcem obce Mladeč na jednání VH MAS a SOSM
v případě neúčasti starosty Jiřího Pekaře.
6) ZOM schvaluje starostu obce Jiřího Pekaře zastupováním obce Mladeč pro volební období
2018 – 2022 ve věcech výkonu opatrovnictví k uživatelům Nových Zámků – poskytovateli
sociálních služeb, ke kterým je obec Mladeč ustanovena opatrovníkem.
7) ZOM schvaluje odměnu za výkon funkce člena finančního nebo kontrolního výboru, který
není zároveň členem zastupitelstva obce ve výši 2 000,- Kč ročně. Odměna bude poskytována
vždy k 18. dni kalendářního roku následujícího po roce výkonu funkce. Pokud výkon funkce
nebude trvat celý kalendářní rok, výše odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající
měsícům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.

8) ZOM schvaluje vyhlášení inventarizace majetku a závazků obce Mladeč pro rok 2018 a
jmenuje inventarizační komisi ve složení: předseda inventarizační komise - Marie Novotná,
členové: Markéta Vyhnálková, Jitka Papulová, Bc. Lenka Červenková a Jaroslav Balatka.
9) Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje 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
2022.
10) ZOM schvaluje SCHODKOVÝ ROZPOČET OBCE MLADEČ s celkovými příjmy ve
výši 11 615 000,-Kč a celkovými výdaji ve výši 14 615 000,- Kč a schodek ve výši
3 000 000,- Kč – schodek bude vyřešen zapojením přebytku hospodaření z minulých let.

V Mladči 20. 12. 2018

Jiří Pekař
starosta

Vyvěšeno: 20. 12. 2018
Sňato:
04. 01. 2019

Josef Honig
místostarosta

