
Zápis ze zasedání OZ v Mo�ovicích �. 07/05 
 
 

Den      : 18.4. 2007 
�as       : 19´30 h 
Místo    : ú�adovna OÚ 
 
P�ítomni :  p. Ko�ínek Miroslav,  pí. Rychetská Hana, pí. Sedlá�ková Hana, p. Kristek Lubor, 
p. Kos Milan, p. Truhlá� Jaroslav, p. Moravec Václav 
 
 
Zasedání zahájil starosta obce. P�ivítal p�ítomné, ov��il po�et p�ítomných �len� zastupitelstva 
a oznámil, že OZ je usnášeníschopné. Provedením zápisu pov��il pí Sedlá�kovou Hanu, 
ov��ovateli zápisu pí. Rychetskou Hanu a p. Moravce Václava. 
 
OZ všemi hlasy a bez p�ipomínek schválilo navržený program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Prodej obecního pozemku 
3. 1. dopln�k pracovní smlouvy s p. Stehlíkem 
4. Za�len�ní území obce do MAS Lípa pro venkov 
5. Obecní pozemek p�. 742/2 
6. Odkoupení pozemk� p. Víznera. do vlastnictví obce 
7. R�zné, p�ipomínky, záv�r 

 
 
OZ po vyhodnocení ve�ejné obchodní sout�že a po projednání schválilo prodej obecního 
pozemku p�. 424/1 v k.ú. Mo�ovice, vedeného na LV 10001 jako ostatní plocha o vým��e 126 
m2,  p. Jind�ichu Bohatému, bytem Mo�ovice 50, 286 01  �áslav, za cenu 50,-K�/m2. 
P. Bohatý byl jediným sout�žícím, vyhov�l podmínkám sout�že a nabídl výše uvedenou cenu. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
Na návrh starosty OZ projednalo schválilo 1. dodatek pracovní smlouvy, uzav�ené mezi obcí 
a p. Stehlíkem. Obec se v n�m zavazuje uhradit za  p. Stehlíka náklady spojené se získáním 
�idi�ského oprávn�ní sk. B – 8600,-K�,  p�i�emž p. Stehlík bude tuto �ástku obci splácet 
v m�sí�ních splátkách 1500,-K�, po�ínaje 5/07. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
Na návrh starosty OZ schválilo za�len�ní území obce do územní p�sobnosti Místní ak�ní 
skupiny Lípa pro venkov o.s. Tímto krokem získává obec a podnikatelské i neziskové 
subjekty, které sídlí v katastrálním území Mo�ovice, možnost podávat projekty v rámci 
aktivity Leader Ministerstvu zem�d�lství �R. 
Výsledek hlasování:  všichni pro         
 
Na základ� informace p. Ko�ínka, místostarosty, OZ schválilo zám�r p�ipravit obecní 
pozemek p�. 742/2 pro výstavbu rodinných domk�. Vypracováním projektu bude pov��en 
Ing. Kejval – Projektová a konzulta�ní kancelá�. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
Místostarosta, p. Ko�ínek podal informaci o aktuálním stavu v odkupu  pozemk� od p. Víz-
nera do vlastnictví obce. Po projednání OZ schválilo odkoupení pozemk� p�. 349/1, 349/2, 



349/3, 283, 78 a 79 v kat. území Mo�ovice za celkovou kupní cenu 1.800.000,-K�.   P�ípravou 
kupní smlouvy pov��ilo OZ p. Ko�ínka Miroslava. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
V r�zném OZ zamítlo žádost p. Gábíka o uplatn�ní v rámci ve�ejn� prosp�šných prací, nebo� 
obec v sou�asné dob� neuvažuje s rozší�ením po�tu pracovních míst. 
Výsledek hlasování:  5 proti     
                                  2 pro 
 
OZ dále zamítlo návrh p. Václava Moravce, aby obec bezúplatn� p�evzala pozemek p�. 45 
v katastr. území Mo�ovice, který je  v jeho vlastnictví.  
Výsledek hlasování: 5 proti 
                                 1 pro 
                                 1 zdržel se 
 
 
 

Záv�rem starosta obce pod�koval p�ítomným za aktivní ú�ast b�hem zasedání 
 
 
 
Mo�ovice, 26.4. 2007 
 
 
 
Ov��ovatelé:  
 
              …………………………..                     …………………………… 
                      pí. Rychetská                                                starosta 
 
 
             …………………………..                      ………………………….. 
                       p. Moravec                                            místostarosta 
 
 
 
     
 
          
 
                        


