
Zápis z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Mo�ovicích 
 
 
 
 

Den     : 1. listopad 2006 
�as      : 19´30 h 
Místo   : ú�adovna OÚ 
 
P�ítomni: p. Ko�ínek Miroslav, p. Kristek Lubor, p. Moravec Václav, pí. Rychetská Hana, 
               Pí. Sedlá�ková Hana, p. Truhlá� Jaroslav, p. Kos Milan 
 
Hosté    : sl. �epková Old�iška, p.Kudlík Josef , pí. Linhartová Ji�ina 
 
 
Ustavující zasedání zahájil p. Kos Milan. P�ivítal p�ítomné, ov��il po�et p�ítomných �len� 
zastupitelstva a oznámil, že OZ je schopno se usnášet. Provedením zápisu pov��il p. Kosa 
Milana, ov��ovateli zápisu stanovil pí. Sedlá�kovou Hanu a p. Moravce Václava. 
 
OZ všemi hlasy a bez p�ipomínek odsouhlasilo p�edsedajícím navržený program zasedání.: 

1. Ov��ení výsledk� voleb 
2. Slib �len� OZ 
3. Volba orgán� obce 
4. Organiza�ní záležitosti 
5. R�zné, diskuse 

 
Zapisovatelka volební komise, sl. �epková Old�iška, seznámila OZ s pr�b�hem a výsledky 
voleb do OZ. Všichni nov� zvolení zastupitelé splnili podmínky vyžadované zákonem. 
Platnost voleb byla doložena Zápisem o výsledku voleb do OZ / P�íloha �. 1/.  
 
Po ov��ení platnosti voleb bylo p�ikro�eno ke složení slibu. 
Text slibu p�e�etla  pí. Rychetská Hana. Složení slibu potvrdili jednotliví �lenové OZ 
pronesením slova slibuji a podpisem potvrdili jeho složení /P�íloha �. 2/. 
 
P�edsedající p�ednesl návrh na personální složení volební a návrhové komise. Volební a 
návrhová komise byla všemi hlasy schválena ve složení : 
              P�edseda:  Ko�ínek Miroslav 
              �lenové :  Sedlá�ková Hana 
                               Truhlá� Jaroslav 
OZ schválilo všemi hlasy volbu orgán� obce ve�ejným hlasováním. 
 
Na funkci starosty byl navržen p. Kos Milan: 
Do funkce starosty byl zvolen p. Kos Milan, r.�. 520202/083- (pro: 6 hlas�, proti: 0, zdrž.: 1). 
Na funkci zástupce starosty byl navržen p. Ko�ínek Miroslav.  
Do funkce zástupce starosty byl zvolen p. Ko�ínek Miroslav, r.�. 640716/1629-(pro.5, proti: 0,  
zdrž.: 2). 
V rámci organiza�ních záležitostí starosta stanovil: 

- p�edseda kontrolního výboru                                  pí. Sedlá�ková Hana 
- p�edseda finan�ního výboru                                   pí. Rychetská Hana 
- p�edseda výboru pro v�ci sociální a zdravotní       p. Moravec Václav 



- p�edseda komise stavební a ve�ejného po�ádku    p. Kristek Lubor 
- p�edseda povod�ové komise                                 p. Truhlá� Jaroslav 
Výbory a komise budou složeny minimáln� ze t�í �len�, p�i�emž za jejich personální 
obsazení zodpovídají jednotliví p�edsedové. T.: 31.12.2006 
 
- ve�ejná zasedání OZ se budou konat každou první st�edu v m�síci po 14. dni m�síce 

od 19´30 h v místní ú�adovn�, 
- pracovní jednání OZ /rovn�ž ve�ejná/ se budou konat každou první st�edu v m�síci  od 

19´30 h v místní ú�adovn�, 
- ú�ední den: st�eda, od 19´00 do 20´00 h, v místní ú�adovn� za p�ítomnosti starosty, 

zástupce starosty a hospodá�e, 
- zve�ej�ování dokument� na ú�ední desce zajistí starosta, 
- relace v místním rozhlasu zabezpe�í sl. �epková Old�iška, 
- podpisové právo budou mít: starosta, zástupce starosty, p�edseda finan�ní komise a 

p�edseda kontrolní komise, 
- služební cesty �len� OZ schvaluje a vyú�tování podepisuje starosta, 
- služební cesty starosty schvaluje OZ, vyú�tování podepisují zástupce starosty a 

p�edseda finan�ní komise. 
 
V rámci posledního bodu programmu“ 
 

- Na p�ipomínku p. Kudlíka , že je pot�eba  upravit vypínání a zapínání ve�ejného 
osv�tlení, reagoval starosta p�íslibem, že toto bude provedeno v p�íštím týdnu 
spole�n� s opravou nesvítících bod�. 

- V souladu s požadavkem p. Kudlíka a p. Kristka na  lepší informovanost ve�ejnosti 
p�islíbil starosta, že zápisy ze zasedání OZ budou zve�ej�ovány na ú�ední desce 
a obec zaktualizuje svou prezentaci na internetu. 
V souladu s dotazem p. Truhlá�e prov��í starosta, zda je pot�eba �idi�ský pr�kaz 
pro ovládání obecního trakt�rku. 
Pí. Rychetská požádala o opravu silni�ní zna�ky, kterou zdemoloval p. Janata 
z Vodrant. Starosta p�islíbil za�ízení nápravy. 
OZ rozhodlo zvýšit stávající po�et 1000 lit. kontejner� na PET láhve o 2.   
K p�ipomínce p. Kristka ve v�ci lepšího vybavení ú�adovny se zastupitelstvo vrátí p�i 
navrhování rozpo�tu na r. 2007. 

 
 
Mo�ovice, 1.11.2006 
 
 
Ov��ovatelé: 
 
 
                   ……………………………………                      …………………………….. 
                            pí. Sedlá�ková Hana                                               starosta 
 
 
 
                    …………………………………..                       ……………………………… 
                            p. Moravec Václav                                              zást. starosty 
  


