
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Mo�ovicích �. 2/06 
 
 
 

Den    : 15.11.2006 
�as     : 19´30 h 
Místo  : ú�adovna OÚ 
 
P�ítomni:  pí. Sedlá�ková Hana, pí. Rychetská Hana, p. Kristek Lubor, p. Ko�ínek Miroslav, 
                 p. Truhlá� Jaroslav, p. Kos Milan 
Omluven: p. Moravec Václav 
Hosté:      pí. Linhartová Ji�ina, �epková Old�iška 
 
 
Program:  1. Zahájení 
                 2. Kontrola p�ipomínek z p�edchozího jednání 
                 3. Váno�ní nadílka 
                 4. Smlouvy o nájmu hrobového místa  
                 5. R�zné 
                 6. P�ipomínky, diskuse 
  
Jednání zastupitelstva zahájil a �ídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že je p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina všech �len� zastupitelstva a to je tudíž usnášeníschopné. Zapisovatelkou 
ur�il pí. Sedlá�kovou Hanu, ov��ovateli zápisu stanovil p. Truhlá�e Jaroslava a p. Kristka 
Lubora. Vypracováním usnesení pov��il p. Ko�ínka Miroslava. Potom seznámil p�ítomné 
s navrženým programem, jenž byl schválen všemi p�ítomnými zastupiteli. 
 
Zastupitelstvo projednalo p�ipomínky z ustavujícího zasedání a konstatovalo, že jsou 
pr�b�žn� �ešeny. Zastupitelstvo vzalo na v�domí, že zam�stnanec obce p. N�mec Karel má 
zákázáno jezdit s motorovým trakt�rkem, nebo� nevlastní �idi�ské oprávn�ní /reakce na 
zjišt�ní k dotazu p. Truhlá�e na ustanovujícím zasedání/.  
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uskute�n�ní Váno�ní nadílky dne 16.12.2006 v místní 
sokolovn�, v�etn� úhrady náklad� za  70 ks dárkových balí�k� v hodnot� 50,-K�/ks a za 
hudební program. 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvy o nájmu hrobového místa – viz P�íloha zápisu. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
R�zné: 
Zastupitelstvo projednalo zvýšený náklad na el. energii v MŠ a schválilo p�evod �ástky 
20.000,-K� na ú�et školky z obecního rozpo�tu. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na zateplení strop� ve zdravotním st�edisku  
a v prodejn�. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 



Zastupitelstvo pov��ilo p�edsedkyni finan�ního výboru, pí. Sedlá�kovou vypracováním 
návrhu na odm�ny za výkon funkce �len�m zastupitelstva dle Na�ízení vlády �. 50/2006 Sb.-
zm�na na�ízení o odm�nách za výkon funkce �len�m zastupitelstev. Návrh bude projednán na 
p�íštím jednání OZ. 
 
Zastupitelstvo projednalo dosavadní pr�b�h ve�ejn� prosp�šných prací na obci a schválilo 
návrh na vytvo�ení dalšího pracovního místa pro r. 2007 . Celkový po�et prac. míst pro VPP 
se tak zvýší na 2 prac. místa. Minimáln� 1 pracovník musí vlastnit �idi�ský pr�kaz kategorie 
B, nebo vyšší.  
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
Zastupitelstvo projednalo p�ipomínku k bezpe�nosti provozu na k�ižovatce u OÚ a schválilo 
vykácení ke�ového porostu podél zdi budovy OÚ. V jarních m�sících bude provedena nová 
výsadba. 
Výsledek hlasování :  všichni pro 
 
Zastupitelstvo projednalo možnost získání dotace v r. 2007 pro obecní knihovnu a schválilo 
návrh na podání žádosti na kraj.   
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
Zastupitelstvo schválilo komisi pro inventarizaci obecního majetku k 31.12.2006 ve složení: 
P�edseda : pí. Rychetská Hana 
�lenové  : pí. Sedlá�ková Hana, pí. Suchomelová Božena, Old�iška �epková, p. Moravec                  
Tomáš, p. Ko�ínek Miroslav 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
P�ipomínky:  

1. P. Ko�ínek upozornil na neoprávn�né parkování motorových vozidel na chodnících a 
požádal o nápravu. Starosta napadne tento nešvar v nejbližší rozhlasové relaci. 

2. P. Kristek poukázal na voln� pobíhající psy a zne�iš�ování chodník� psími 
exkrementy. Rovn�ž tento problém bude ventilován v nejbližší rozhlasové relaci. 

3. Starosta požádal p. Kristka, jako p�edstavitele ZDV v Krchlebech, o odstran�ní  
ohrožení nemovitostí, situovaných na výjezdu do Kluk�, vodou z tajícího sn�hu. Pan 
Kristek p�islíbil aktivní p�ístup k problému. Informaci podá na nejbližším jednání OZ. 

 
Záv�rem starosta pod�koval zastupitel�m za spolupráci a jednání ukon�il. 
 
Zapsala: pí. Sedlá�ková Hana 
 
Mo�ovice, 17.11.2006 
 
Ov��ovatelé: 
 
---------------------------------------                                       -------------------------------------- 
          Kristek Lubor                                                                        starosta 
 
 
 
------------------------------------                                       --------------------------------------- 
        Truhlá� Jaroslav                                                                 místostarosta 



    
 
  
  
    
    


