
Zápis ze zasedání OZ v Mo�ovicích �. 07/13 
 
 

Den      : 19.12. 2007 
�as       : 19´30 h 
Místo    : ú�adovna OÚ 
 
P�ítomni :  p. Ko�ínek Miroslav, p. Kristek Lubor, pí. Hana Sedlá�ková, p. Václav Moravec,                                                    
                  p. Kos Milan, p. Truhlá� Jaroslav, pí. Rychetská Hana           
 
Zasedání zahájil starosta obce. P�ivítal p�ítomné, ov��il po�et p�ítomných �len� zastupitelstva 
a oznámil, že OZ je schopné se usnášet. Provedením zápisu pov��il pí. Hanu Sedlá�kovou, 
ov��ovateli zápisu p.Václava Moravce a p.Lubora Kristka. 
 
OZ všemi hlasy a bez p�ipomínek schválilo navržený program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Dodatek �. 2 ke smlouv� s AVE CZ  
3. Platby za zajišt�ní a uložení tuhého komunál. odpadu  
4. Finan�ní odm�ny ob�an�m 
5. Cena palivového d�eva pro r. 2008  
6. Schválení  mandátní smlouvy s Technoexportem Praha 
7. Smlouva o smlouv� budoucí s �EZ 
8.   R�zné, p�ipomínky, záv�r  

 
OZ schválilo Dodatek �. 2 ke smlouv� �. S/100183/05324204/001/2006 mezi obcí a AVE CZ 
odpad. hospodá�ství s.r.o.    
Výsledek hlasování: všichni pro   
 
OZ projednalo a následn� schválilo výši �ástky, která bude za r. 2008 vybírána za  zajišt�ní a 
uložení tuhého komunálního odpadu.  
�ástka �iní:   450,- K�/ob�an 
                      450,- K�/rekrea�ní domek    
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ schválilo finan�ní odm�ny: 
                      1.200,- K� pro Old�išku �epkovou za relace v místním rozhlasu 
                      4.000,- K� pro pí. Suchomelovou za knihovnickou �innost 
Výsledek hlasování:  všichni pro   
 
OZ projednalo a schválilo pro r. 2008 cenu palivového d�eva, získaného samot�žbou 
v obecním lese, ve výši 100,-K�/1m3.    
Výsledek hlasování:  všichni pro 
   
OZ op�t projednalo a následn� schválilo Mandátní smlouvu �. 139/2007/10  mezi obcí 
Technoexportem a.s. Praha ve v�ci poskytování služeb p�i �erpání prost�edk� z fond� EU. 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
OZ schválilo Smlouvu o smlouv� budoucí s �EZ �. IV-12-6003741/4 o z�ízení v�cného 
b�emene. 
Výsledek hlasování: všichni pro  



 
Záv�rem starosta obce pod�koval p�ítomným za ú�ast na zasedání, dále pak pod�koval za 
celoro�ní �innost a pop�ál p�íjemné prožití váno�ních svátk� a úsp�šný r. 2008. 
 
 
Zapsala:  Hana Sedlá�ková 
 
 
Mo�ovice, 28.12. 2007 
 
 
 
Ov��ovatelé:           
 
 
 
           …………………………..                      …………………………… 
                      p. Moravec                                                  starosta 
 
             …………………………..                      ………………………….. 
                          p.Kristek                                                místostarosta 
 
 
 
     
 
          
 
                        


