Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Mo ovicích . 3/06

Den : 20.12.2006
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, p. Moravec Václav
Hosté:
pí. Linhartová Ji ina,
Program: 1. Zahájení
2. Kontrola p ipomínek z p edchozího jednání
3. Odm ny za výkon funkce len m zastupitelstva.
4. 1. zm na územ. plánu obce
5. Prodej obec. pozemku
6. P ipomínky, r zné, diskuse, záv r
Jednání zastupitelstva zahájil a ídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že p ítomni
jsou všichni lenové zastupitelstva a to je tudíž usnášeníschopné. Zapisovatelkou ur il pí.
Sedlá kovou Hanu, ov ovateli zápisu stanovil pí. Hanu Rychetskou a p. Moravce Václava.
Potom seznámil p ítomné s navrženým programem, jenž byl schválen všemi p ítomnými
zastupiteli. Pod koval za aktivní p ístup k akci Váno ní nadílka.
Zastupitelstvo projednalo p ipomínky z posledního zasedání a konstatovalo, že jsou pr b žn
ešeny :
P ipomínky .1 a 2. byly prezentovány v místním rozhlasu.
K p ipomínce . 3 p. Kristek sd lil, že vodu z tajícího sn hu lze eliminovat vyhloubením
koryta na zahrad p. Kova íka – bude projednáno s majitelem pozemku.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo s platností od 11/2006 návrh p edsedkyn finan ního
výboru, pí Sedlá kové Hany, 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 :
starosta
místostarosta
p edsedové výbor a komisí

10.000,-K
5.000,-K
1.000,-K

Výsledek hlasování: všichni pro
Starosta stanovil plat hospodá ky ve výši 6.000,-K .
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 1. zm nu územního plánu obce Mo ovice.
Výsledek hlasování : všichni pro

Zastupitelstvo vyhodnotilo Ve ejnou obchodní sout ž na prodej obec. pozemku p . 274 v kat.
území T ebešice, vedeného jako ovocný sad o vým e 6698 m2.
Sout že se ú astnil pouze jeden zájemce – pí. Klobou níková Lucie, Lochy 1720, 286 01
áslav. Zájemce splnil podmínky sout že. Jeho nabídku ve výši 116.000,-K obecní
zastupitelstvo p ijalo a všemi hlasy schválilo p evod výše uvedeného pozemku do vlastnictví
zájemce.
Výsledek hlasování : všichni pro
V rámci bodu . 6 starosta pod koval len m zastupitelstva za práci v r. 2006 a pop ál do
nového roku.
Zapsala: pí. Sedlá ková Hana
Mo ovice, 28.12.2006

Ov ovatelé:

--------------------------------------Hana Rychetská

-----------------------------------Moravec Václav

-------------------------------------starosta

--------------------------------------místostarosta

