
Obec Mladeč  

 

USNESENÍ 4. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
konaného dne 24. dubna 2019 

 

Zastupitelstvo obce:  

 

I. zvolilo:  

1) ZOM  zvolilo zapisovatele 4. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu  

pana Josefa Honiga a pana Luďka Holínka. 

 

II. vzalo na vědomí:  

1) ZOM bere na vědomí zprávu o usnesení z 3. zasedání. 

2) ZOM bere na vědomí Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku za r. 2018  

3) ZOM bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1. 

 

III. schválilo:  

1) ZOM schvaluje ohlášený program 4. zasedání bez doplnění. 

2) ZOM schvaluje Závěrečný účet obce Mladeč za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Mladeč za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.  

3) ZOM schvaluje Účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018, kterou tvoří 

výkazy Rozvaha -Bilance, Příloha k účetní závěrce, Výkaz zisku a ztrát a Zpráva inventarizační 

komise za rok 2018. 

    4) ZOM schvaluje finanční dar Domovu pro seniory Červenka ve výši 1.500,-Kč 

5) ZOM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce „Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč – IV. část“. 

ZOM pověřuje starostu podpisem smlouvy na organizační zajištění výběrového řízení akce 

„Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč – IV. část“ uzavřenou s Ing. 

Lenkou Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 87045958, DIČ: 

CZ8161134410. 

ZOM pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy na zajištění výkonu práv a povinností 

zadavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Komplexní rekonstrukce veřejného 

prostranství v obci Mladeč – IV. část“ uzavřenou s Ing. Lenkou Štajnerovou, IČ:87045958. 

 

6) ZOM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Stavební 

úpravy sportoviště FK Mladeč, Mladeč č. ev. 27“.  

ZOM pověřuje starostu podpisem smlouvy na organizační zajištění výběrového řízení akce 

„Stavební úpravy sportoviště FK Mladeč, Mladeč ev. č. 27“ uzavřenou s Ing. Lenkou 

Štajnerovou, Dělnická 257, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,  IČ: 87045958, DIČ: 

CZ8161134410. 

ZOM pověřuje starostu podpisem Příkazní smlouvy na zajištění výkonu práv a povinností pro 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy sportoviště FK Mladeč, Mladeč č. ev. 27“ 

uzavřenou s Ing. Lenkou Štajnerovou, IČ: 87045958. 

 



7)  ZOM souhlasí  s prodejem pozemku parcelní č. 464/93 o výměře 14 m2 v k.ú. Mladeč firmě 

Metrie spol. s r.o. Loštice, Ič.: 45194467 za cenu 150 Kč/m2. Pověřuje starostu podpisem kupní 

smlouvy. 

 

8) ZOM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se zhotovitelem SERVIS 3xD spol. s r.o., IČ: 

28624581 Olomouc na rok 2019 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

9) ZOM souhlasí s návrhem na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 625/1 ost. plocha o 

výměře cca 3000 m2 a pozemků parc. č. 576/24 trvalý travní porost o výměře 491 m2, parcelní 

č. 693/14 ost. plocha o výměře 281 m2, parc. č. 693/16 ost. plocha o výměře 26 m2, vše v k. ú. 

Mladeč a pozemku parc. č. 416/3 ost. plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Sobáčov, vše z vlastnictví 

Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 

do vlastnictví obce Mladeč, IČ: 00299219. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené 

s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

ZOM souhlasí s návrhem na bezúplatný převod pozemku parc. č. 1771/2 ost. plocha o výměře 

470/m2 v k. ú. a obci Litovel z vlastnictví obce Mladeč, IČ: 00299219, do vlastnictví 

Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní 

poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

 

IV. neschválilo: 

1) ZOM neschvaluje směnu pozemků p.č.215/15 a p.č. 215/9 v k.ú. Sobáčov za obecní   

pozemky p.č. 661 v k.ú. Mladeč a p.č. 426/1 v k.ú. Sobáčov.  

2) ZOM nesouhlasí  s prodejem pozemku parcelní č. 696/11 o výměře 133 m2 v k.ú. Mladeč.  

3) ZOM nesouhlasí  s prodejem části pozemku parcelní č. 416/4 o výměře 77 m2 v k.ú. 

Sobáčov.  

 

 

 

V Mladči 3. 5. 2019 

 

 

 

 

 

Jiří Pekař                                                                                                 Josef Honig 

 starosta                                                                                                   místostarosta       

   

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 3.5.2019 

 

Sňato z úřední desky:       20.5.2019   


