
Obec Mladeč  
 

USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ 
konaného dne 11. listopadu 2019 

 

Zastupitelstvo obce:  

 

I. zvolilo:  

1) ZOM  zvolilo zapisovatele 8. zasedání Mgr. Dášu Dohnálkovou, ověřovatele zápisu  
pana Josefa Honiga a pana Pavla Papulu. 
 
II. vzalo na vědomí:  
1) ZOM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. zasedání. 
2) ZOM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9, 10, 11. 
 

III. schválilo:  

1) ZOM schvaluje ohlášený program 8. zasedání, rozšířený o bod Přijetí nových členů 
do VHS Čerlinka s.r.o. 
 

2) Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje prodej části pozemku parc. č. 416/4 v k. ú. 

Sobáčov o výměře 6 m2, přiléhající ke stavbě na pozemku parcela st. č. 35  tamtéž, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 250,- Kč/m2. Všechny výdaje spojené s převodem 
pozemků a zanesením vkladu do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na prodej části 
pozemku parc. č. 416/4 v k. ú. Sobáčov xxxxxxxxxxxxxx. 
 

3) Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje prodej části pozemku parc. č. 416/4 v k. ú. 

Sobáčov o výměře 4,5 m2 přiléhající ke stavbě na pozemku parcela stavební č. 36 
tamtéž, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu 250,- Kč/m2. Všechny náklady 
spojené s převodem pozemků a zanesením vkladu do katastru nemovitostí uhradí 
kupující. 
Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na prodej části 
pozemku parc. č. 416/4 v k. ú. Sobáčov xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

4) Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období od 1. 1. 
2020 příjemci Olomoucký kraj, zastoupenému Koordinátorem Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, kterým se mu 
poskytuje příspěvek pro rok 2020 ve výši 150,- Kč na obyvatele, tj. výsledný příspěvek 
za 758 obyvatel 113.700,- Kč (jednostotřináctisícsedmset korun) a počínaje platbou za 
rok 2021 tento zvýšený o meziroční inflaci.  
Zastupitelstvo obce Mladeč pověřuje starostu podpisem DODATKU č. 2 ke Smlouvě o 
poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. 
 

5) Zastupitelstvo obce Mladeč schvaluje vstup obce Mladeč do nově vzniklého 

dobrovolného svazku obcí REGION MORAVSKÁ CESTA. 
 



6) ZOM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024 
 

7) ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 12. 

 
8) Zastupitelstvo obce Mladeč souhlasí s přijetím městyse Náměšť na Hané a obce 
Loučan do společnosti Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o..  
Zastupitelstvo obce Mladeč souhlasí se změnou SPOLEČENSKÉ SMLOUVY obchodní 
společnosti s ručením omezeným Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o. – 
identifikační číslo 471 50 904, spočívající v navýšení základního kapitálu o vklad 
20.000,- Kč městyse Náměšť na Hané a o vklad 20.000,- Kč obce Loučany. 
 
 

 

 

 

 

 

V Mladči 12. 11. 2019 

 

 

 

 

 

Jiří Pekař                                                                                                 Josef Honig 

 starosta                                                                                                   místostarosta       

   

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 13. 11. 2019 

 

Sňato z úřední desky:          


