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

Den      : 20.6. 2007 
�as       : 19´30 h 
Místo    : ú�adovna OÚ 
 
P�ítomni :  pí. Rychetská Hana, pí. Sedlá�ková Hana, p. Kristek Lubor, p. Kos Milan,  
                  p. Moravec Václav 
Omluveni: p. Ko�ínek Miroslav, p. Truhlá� Jaroslav 
 
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 p. Moravce a p. Kristka. 
 
OZ všemi hlasy a bez p�ipomínek schválilo navržený program zasedání: 
 

1. Zahájení 
2. Smlouva obcí a m�st proti da�. diskriminaci  
3. Prodej obecní studny 
4. 2. dodatek k Pracovní smlouv� s p. Stehlíkem 
5. Návrh smlouvy o z�ízení v�cného b�emene 
6. Stanovisko k intenzifikaci ropovodu DN 500 
7. Zakoupení k�ovino�ezu 
8. Pokácení stromu na odbo�ce ke h�išti 
9. Oslava 120. výro�í založení hasi�ského spolku v obci 
10. R�zné, diskuse 
 
OZ projednalo a následn� schválilo p�edloženou  Smlouvu obcí a m�st proti da�ové 
diskriminaci 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ projednalo a schválilo prodej ½ studny, situované u �p.10, jíž je spoluvlastníkem a 
prodej obecního pozemku ohrani�eného plotem u téhož �p. Jednací cena bude OZ 
stanovena až po odborném odhadu hodnoty studny a po zam��ení p�edm�tného pozemku. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo  2. Dodatek Pracovní smlouvy, uzav�ené mezi obcí 
a p. Stehlíkem. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ schválilo Návrh smlouvy o z�ízení v�cného b�emene �. IP-12-6000300/1. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ  se kladn� vyjád�ilo k  zám�ru Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 a 
produktovodu DN 250 . 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ schválilo zakoupení nového k�ovino�ezu . 
Výsledek hlasování:  všichni pro 



 
OZ schválilo zám�r odstranit strom na odbo�ce ke h�išti, jenž korunou zasahuje do drát� 
el. vedení a ohrožuje chodce a �idi�e vozidel. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ schválilo uvoln�ní finan�ní �ástky 15.000,-K� na výdaje spojené s oslavou 120. výro�í 
založení hasi�ského spolku v obci. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
Záv�rem starosta obce pod�koval p�ítomným za aktivní ú�ast b�hem zasedání 
 
 
 
Mo�ovice, 28.6. 2007 
 
 
 
Ov��ovatelé:  
 
 
 
              …………………………..                     …………………………… 
                      p. Moravec                                                starosta 
 
 
             …………………………..                      ………………………….. 
                       p. Kristek                                            místostarosta 
 
 
 
     
 
          
 
                        


