
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Mo�ovicích 07/01 
 
 
 

Den   :  7.2. 2007 
�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 
 
Zasedání zahájil starosta obce. P�ivítal p�ítomné , ov��il po�et p�ítomných �len� OZ a 
oznámil, že OZ je schopné se usnášet. Provedením zápisu pov��il pí. Sedlá�kovou Hanu, 
Ov��ovateli zápisu stanovil pí. Rychetskou Hanu a p. Truhlá�e Jaroslava. 
 
OZ všemi hlasy a bez p�ipomínek odsouhlasilo p�edsedajícím navržený program zasedání:   
 

1. Zahájení 
2. P�ísp�vek na d�tský karneval 
3. Oslava MDŽ 
4. Smlouva s ve�ejným dopravcem 
5. Poplatek za komunální odpad v r. 2007 
6. Poplatek ze ps� v r. 2007 
7. Smlouva o p�ísp�vku na zubní pohotovost 
8. Dodatek �. 1 k Mandátní smlouv� �. 10/MS/06 
9. Dodatek �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 13/SoD/06  
10. Návrh rozpo�tu na r. 2007 
11. R�zné 
12. Záv�r 

 
 
V rámci zahájení p�e�etl starosta dopis ZDV Krchleby,  v n�mž se družstvo zavázalo 
poskytnout obci finan�ní dar ve výši 25 tis. K� jako kompenzaci za problémy, které svou 
�inností zp�sobuje obci. Na návrh starosty bude s dopisem seznámena ve�ejnost v nejbližší 
rozhlasové relaci. 
 
OZ projednalo a schválilo návrh na úhradu hudby na d�tském karnevalu. 
 Výsledek hlasování :  všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo návrh na oslavu MDŽ  dne  24.3.2007. 
Výsledek hlasování :  všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo Smlouvu �. 651/268/2007 o závazku ve�ejné služby ve ve�ejné 
linkové doprav� k zajišt�ní ostatní dopravní obslužnosti v r. 2007 s firmou CONNEX. 
Výsledek hlasování :  všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo výši poplatku za nakládání s komunálním odpadem pro r. 2007. 
Výše poplatku z�stává na hodnot� z  r. 2006, tj . 400,- K� za osobu trvale v obci bydlící a 
400,- K� za rekrea�ní objekt. 
Výsledek hlasování :  všichni pro 



OZ projednalo a schválilo poplatek za ps� pro r. 2007. Výše poplatku se oproti r. 2006 
nem�ní a �iní tudíž 50,- K� za 1. psa a 75,- K� za každého dalšího psa. 
Výsledek hlasování :  Všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo Smlouvu o p�ísp�vku na zajišt�ní zubní pohotovosti v r. 2007 
s M�stem �áslav. P�ísp�vek �iní 4,- K� na ob�ana obce. 
Výsledek hlasování :  všichni pro 
 
OZ schválilo Dodatek �. 1 k  Mandátní smlouv� �. 10/MS/06. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
OZ schválilo Dodatek �. 1 ke Smlouv� o dílo �. 13/SoD/06 na zhotovení projektu Vodovod 
Mo�ovice. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo návrh rozpo�tu na r. 2007, p�edložený starostou. Návrh rozpo�tu 
/P�íloha �. 1/ bude zve�ejn�n na ú�ední desce. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
 
R�zné:  
 
OZ projednalo a schválilo zám�r odkoupit místní kapli�ku od církve a to za symbolickou 
cenu. Jednáním v této v�ci pov��ilo p. Ko�ínka. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo zám�r obce odkoupit pozemky p�. 44/1, 44/2, 51/2 p�ípadn� další 
pro výstavbu rodinných domk�. Vyjednávací cenu stanovilo ve výši 80,- K� /m2. Dalším 
jednáním v této záležitosti pov��ilo p. Ko�ínka. 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
Záv�rem starosta pod�koval �len�m zastupitelstva za aktivní p�ístup v pr�b�hu zasedání a 
jednání ukon�il. 
 
 
Mo�ovice, 12.2.2007 
 
 
Ov��ovatelé: 
 
 
 
----------------------------------------                            ----------------------------------------- 
      pí. Rychetská Hana                                                            starosta 
 
 
 
---------------------------------------                             ---------------------------------------- 
       p. Truhlá� Jaroslav                                                      místostarosta 
 



 
 


