
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Mo�ovicích  �. 08/01 
 
 
 

Den    :  16.1.2008 
�as     :  19´30 h 
Místo  :  ú�adovna OÚ 
 
 
P�ítomni:     pí. Sedlá�ková Hana, pí. Rychetská Hana, p. Kristek Lubor, p. Truhlá� Jaroslav, 
p. Kos Milan, p. Moravec Václav 
 
Omluven:    p. Ko�ínek Miroslav 
 
 
Program:  1. Zahájení 
                 2. Prodej obec. pozemku p�.569/13 a ½ obec. studny 
                 3. Rozpo�et obce pro r. 2008 
                 4. Sponzorská smlouva se ZDV Krchleby   
                 5. Poplatek ze ps� pro r. 2008 
                 6. P�ipomínky, r�zné, diskuse, záv�r 
  
Jednání zastupitelstva zahájil a �ídil starosta obce, p. Kos Milan. Konstatoval, že zastupi- 
telstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelkou ur�il pí. Sedlá�kovou Hanu, ov��ovateli zápisu 
stanovil p. Jaroslava Truhlá�e a p. Lubora Kristka.  Potom seznámil p�ítomné s navrženým 
programem, jenž byl schválen všemi p�ítomnými zastupiteli.  
 
Zastupitelstvo vyhodnotilo Ve�ejnou obchodní sout�ž na prodej obec. pozemku p�. 569/13 
v kat. území Mo�ovice, vedeného na LV �. 10001 jako ostatní plocha o vým��e 16 m2 s ½ 
studny, nacházející se na tomto pozemku. 
Sout�že se ú�astnil pouze jeden zájemce – manželé Josef a Jind�iška Liškovi, Mo�ovice 10, 
286 01 �áslav. Zájemce splnil podmínky sout�že a stal se vít�zem. Jeho nabídku v celkové 
výši 3300,-K�  obecní zastupitelstvo p�ijalo a následn� schválilo p�evod výše uvedeného 
pozemku v�etn�  poloviny studny do vlastnictví zájemce. 
 
Výsledek hlasování : všichni pro 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpo�et obce pro r. 2008. K návrhu rozpo�tu, 
zve�ejn�nému na obecní desce, nebyla ze strany ob�an� žádná p�ipomínka ani dopl�ující 
návrh. Schválený rozpo�et je p�ílohou zápisu. 
 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Sponzorskou smlouvu se ZDV Krchleby, tj. finan�ní 
p�ísp�vek ve výši 25.000,-K� na zlepšení dopravní situace v obci a stavební práce realizované 
obecním ú�adem. 
 
Výsledek hlasování: všichni pro 
 



Zastupitelstvo projednalo poplatek ze ps�. Rozhodlo se ponechat poplatek na úrovni r.2007, 
tj. ve výši 50,-K� za prvního psa a 75,-K� za každého dalšího. 
 
Výsledek hlasování:  všichni pro 
 
V rámci posledního bodu jednání se zastupitelstvo rozhodlo na své p�íští zasedání pozvat 
zástupce TJ Sokol Mo�ovice.  
 
Starosta p�ítomným pod�koval za ú�ast a aktivitu p�i jednání a zasedání ukon�il. 
 
Zapsala: pí. Sedlá�ková Hana 
 
Mo�ovice, 16.1.2008 
 
 
 
 
Ov��ovatelé: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------                                       -------------------------------------- 
         Jaroslav Truhlá�                                                                        starosta 
 
 
 
------------------------------------                                       --------------------------------------- 
          Lubor Kristek                                                                      místostarosta 
    
 
  
  
    
    


