Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 20. 4. 2016

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,30 hod.– dle prezenční listiny
Omluven: J. Kozáček
Neomluven: Ing. Bakeš
Začátek zasedání: 17,05 hod.
Konec zasedání:
19,45 hod.

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 3. 2.
2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne
11. 2. 2016 a sejmut 15. 3. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné.
2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání.
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.
3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
obce.
5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 01-03/2016.
6. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly
hospodaření za rok 2015.
7. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2015.
8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 682 o výměře 32 m2
v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 10/1 v k. ú.
Moravany nad Loučnou.
9. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. st. 225 v k. ú.
Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 110/15 v k. ú. Moravany nad Loučnou
10. Diskuse
11. Přednesení usnesení
12. Závěr
Mgr. Januš: prosím o doplnění programu o bod: “Projednání, příp. schválení vymezení
spádové oblasti ZŠ Moravany” a zařadit ho jako bod č. 10.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod : “Projednání, příp.
schválení vymezení spádové oblasti ZŠ Moravany” a zařadit ho jako bod č. 10.
Hlasování 12 – 0 – 0
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Mgr. Louženská: dále navrhuji doplnění programu o bod “Projednání, příp. schválení
rozpočtových opatření č. 2/2016” a zařadit ho jako bod č. 11.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod „Projednání, příp.
schválení rozpočtových opatření č. 2/2016” a zařadit ho jako bod č. 11.
Hlasování 12 – 0 – 0
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování 12 – 0 – 0

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení
Ing. Kulhánka, jako členy p. Sychru a p. Brňáka.
Hlasování 12 – 0 – 0
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Venclovou a p.
Jiroutovou.
Hlasování 12 – 0 – 0
V 17,30 hod. přišel p. Faltys.

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva obce.

5. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 01-03/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu čerpání rozpočtu obce 2016 za období
01-03/2016.

- 3 6. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly
hospodaření za rok 2015.
p. Roček: po stránce účetní a ekonomické nedošlo k žádnému pochybení a nedostatku při
kontrole hospodaření. Bylo ale zjištěno, že jsme nevyvěsili na portálu zadavatele smlouvu o
dílo na I. etapu oprav “Moravanského domu” s firmou Marhold a.s. Zákon ukládá uveřejňovat
všechny smlouvy nad 500 000,- Kč na profilu zadavatele do 15-ti dnů od podpisu smlouvy.
Musí se rovněž vyvěšovat veškeré dodatky, seznamy subdodavatelů atd. Po dohodě s
kontrolním orgánem byla závada odstraněna dodatečným vyvěšením.
Ing. Křivka: já jsem byl na školení ohledně veřejných zakázek a změn, které nás čekají.
Novela zákona je v současné době v Senátu a předpokládá se, že začne platit až od 1. 1. 2017.
Bude se mimo jiné zkracovat lhůta pro vyvěšení smlouvy od podpisu z 15-ti na 11 dnů atd.
p. Roček: je to všechno čím dál složitější a může to dopadnout tak, že si obce budou muset
najmout firmu, která to za ně bude hlídat. My budeme muset bohužel výstavbu ČOV
financovat úvěrem. Budu muset zjistit, co banky nabízejí, některé poptat a zřejmě příští
zasedání budeme rozhodovat, kde úvěr vezmeme. Bude se muset vyhlásit výběrové řízení na
poskytovatele úvěru. To se vyhlašuje, když akce přesáhne částku 2 000 000,- Kč, což v našem
případě bude daleko víc.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2015 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření
obce za rok 2015 bez výhrad. Zároveň k nedostatku uvedenému ve zprávě Krajského úřadu
Pardubického kraje (odstraněn dne 14. 3. 2016) přijímá toto opatření: “Obec Moravany bude
dodržovat zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů.”
Hlasování 13 – 0 – 0

7. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2015.
Mgr. Louženská: všechny podklady jste dostali, od závěrečného účtu přes inventarizaci až k
hospodaření příspěvkových organizací. Inventarizace proběhla bez problemů, všechny
dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce obce a e-desce od 4. 4. 2016 do 20. 4. 2016 tak, jak
ukládá zákon.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Moravany za rok 2015 a
inventarizaci obce za rok 2015. Zastupitelstvo obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování 13 – 0 – 0

- 4 8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. 682 o výměře 32 m2 v
k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 10/1 v k. ú. Moravany
nad Loučnou.
p. Roček: je to pozemek vedle obecního úřadu, konkrétně za garáží. Jedná se o oddělený
pozemek o rozloze 32 m2 a vlastníkem je pan Felcman a patří mu i nemovitost, kde bydlí
Viktorinovi. Pozemek je zastavený u Komerční banky, ale máme prohlášení banky, že na
námi kupovaný pozemek zástavní právo uplatňovat nebude. S panem Felcmanem jsme se
dohodli na ceně 800,- Kč/m2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí budeme podávat my.
Na stavbu zázemí máme kladné vyjádření hasičů, hygieny i hlavního architekta.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 682 o
výměře 32 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 10/1
v k. ú. Moravany nad Loučnou.
Hlasování 13 – 0 – 0

9. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na koupi pozemku p. č. st. 225 v k. ú.Moravany
nad Loučnou a pozemku p. č. 110/15 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
p. Roček: pozemky jsou v ulici 9. května v zatáčce v místě, kde stojí trafo a kousek pozemku,
kde je chodník. Majitelem komunikace je Pardubický kraj, který provede celkovou
rekonstrukci ulice a potom nám jí převede do majetku a stane se z ní místní komunikace. SÚS
Pardubického kraje má na celkovou opravu ulice připraveny finance , ale nedostanou stavební
povolení, protože ne všechny opravou dotčené pozemky jsou v jejich vlastnictví. Chtěli je od
lidí odkoupit, ale s některými majiteli se nedohodli. A tím pádem se veškerá jednání kolem
rekonstrukce zastavila. Obec se rozhodla do toho vstoupit. Stejně ty pozemky budou do
budoucna převedeny obci a jako obec je od lidí vykoupíme.
Nyní máme před sebou návrh kupní smlouvy mezi obcí a firmou ČEZ. Jak už jsem řekl, na
jednom pozemku je chodník a na druhém trafo. Ještě nás příště bude čekat vykoupení částí
pozemku, jejichž majitelem je Lukáš Velinský, který koupil pozemky na výstavbu rodinného
domu od paní Alena Cimburkové, Jedličkových a paní Krpatové a Shejbalové. Kraj se s ním
nedomluvil na ceně, protože chtěl stejnou cenu za 1 m2, za jakou pozemky koupil, na což
Pardubický kraj nepřistoupil. Je ochoten se s obcí domluvit na ceně nižší, ale s tím, že
bychom mu mohli pomoci s inženýrskými sítěmi. Bohužel ještě nemám geometrák na
pozemky, které bychom kupovali.
p. Brňák: on mi volal, já jsem ochoten to podle plánku nacenit. Chtěl by vodu, kanalizaci.
p. Roček: voda je na druhé straně přes silnici.
p. Brňák: říkal, že je s Vámi v kontaktu.
p. Roček: ano, je to pravda. Snažíme se novým stavebníkům nějak pomoci, většinou hradíme
stavební práce na obecním pozemku. Další, komu budeme muset pomoci, je pan Jakub Siegel
a Monika Součková, kteří koupili pozemek v ulici Boženy Němcové.
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Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. st. 225
v k. ú. Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 110/15 v k. ú. Moravany nad Loučnou od
ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování 13 – 0 – 0

10. Projednání, příp. schválení vymezení spádové oblasti ZŠ Moravany
p. Roček: všichni víme, že do naší školy svážíme děti i z okolních obcí. Jak vypadá stav žáků
ve škole?
Mgr. Januš: celkem je ve škole 180 žáků, na prvním stupni 116 žáků a na druhém 64 žáků.
Školy v okolních obcích už si nechali zastupitelstvem vymezit spádovou oblast. Jedná se o to,
aby přednost v přijetí do školy měly děti z obce Moravany a místních částí a potom teprve z
obcí ostatních. Abych měl nějakou možnost vysvětlit rodičům dětí z jiných obcí, proč je do
naší školy vzít nemůžeme v případě naplněnosti našimi dětmi. V novém školním roce bude
mít 1. třída 22 dětí. Vypadá to, že škola má nejhorší za sebou. Jestli se budeme pohybovat
mezi 170 – 180 žáky, tak nebude žádný problem.
p. Sychra: a co Slepotice, roky děti jezdí do školy sem a nejsou spádovou obcí. Ale měli by se
do ní zahrnout.
p. Roček: ano, ty bychom měli nechat, projednáme to se zastupitelstvem Slepotic a uděláme
dohodu.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vymezení spádové oblasti ZŠ Moravany, a to
pro obce Moravany, Moravanský, Platěnice, Čeradice, Turov a Platěnsko.
Hlasování 13 – 0 – 0
11. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 2/2016.
Mgr. Louženská: slíbili jsme si, že s každým rozpočtovým opatřením, které schválí rada obce,
Vás na zastupitelstvu seznámíme. Takže rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29. 2. 2016 se týkalo
činnosti sdružení Křižovatkla handicap centrum Pardubice v částce 3 780,- Kč. Poskytují
služby jedné naší obyvatelce z Turova a podali si žádost o příspěvek. Rozpočtové opatření č.
2, které bychom dnes měli schválit, se týká daní. První změna je daň z příjmu právnických
osob za obec za rok 2015 a druhý bod je příspěvek z Úřadu práce ČR na VPP na paní
Aulickou za období 12/2015 – 3/2016.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.
Hlasování 13 – 0 – 0

- 6 12. Diskuse:
p. Jiroutová: já bych se chtěla informovat, jestli už došlo k nějakému řešení, které se týká
úpravy dopravního značení v Moravanském. Tuším, že by se měla přidávat zrcadla k výjezdu
z bočních ulic.
p. Roček: podali jsme upravené požadavky na odbor dopravy Krajského úřadu, návrh musí
schválit ještě dopravní policie a oni potom teprve můžou vydat rozhodnutí. Nic o tom zatím
nevím. Podklady zpracoval ing. Křivka a ing. Kříž na základě místního šetření.
Mgr. Januš. Já jen informaci, my měli od obce 120 000,- Kč na zakoupení nového
konvektomatu do školní kuchyně. Nakonec jsme došli s Bohoušem Křivkou k závěru, že ještě
počkáme jeden rok, že by obec ještě 100 000,- Kč přidala a koupil by se takový konvektomat,
jaký tam má být a bude stačit i kapacitně.
Mgr. Louženská: v radě jsme se na tom takhle domluvili. Uvidíme, jak na tom budeme s
rozpočtem ke konci roku, kdyžtak by se koupil ještě letos, ale spíš až v posledním čtvrtletí.
Mgr. Januš: dále máme problém se zalétávajícími vosami do tříd otevřenými okny. Bylo by
možné nechat udělat sítě do všech oken? Stálo by to opravdu hodně. Došel jsem k závěru, že
by stačila jedna síť na jedno okno na třídu..
Mgr. Louženská: to by šlo, to zní lépe.
p. Roček: než si rozmyslíte další příspěvky, chtěl bych Vás informovat, jak daleko je
rekonstrukce ulice Jasmínová. Máme stavební povolení, ale bohužel na to nedostaneme
dotaci. Ta je vypsaná na rekonstrukci ulice při průjezdu 500 aut za 24 hodin. Ulice je
neprůjezdná, parkuje tam velké množství aut a v případě zásahu HZS a záchranky je problém,
neprojedou. V rozpočtu máme částku 2 000 000 ,- Kč, počítali jsme s tím. A teď jde o to, co s
tím, když dotaci nedostaneme. Zkusím se ještě zeptat na krajském úřadě. Stavební povolení
nám platí dva roky, tak se musíme rozhodnout, jestli do toho půjdeme nebo ne, je potřeba to
zvážit. V případě neprůjezdnosti hasičů a záchranky při zásahu je na vině vždy vlastník
komunikace, který nezajistil průjezd.
p. Faltys: proč se neparkuje pouze na jedné straně? Hned by to bylo lepší.
p. Brňák: tam je tolik aut, že se tam k jedné straně nevejdou. Rodina tam má i čtyři auta.
p. Faltys: a to tam parkuje ještě auto JP Kontaktu.
p. Roček: v nejbližší době se o tom bude muset rozhodnout v radě. Jinak od 2. 5. 2016 obec
otevírá nové separační místo u bývalého ČSAO. Je to pro nás něco nového. Využívali jsme
služeb S-firmy, ale ta nebyla schopna plnit naše požadavky, nedokázali ohlídat ani to, aby
nám tam do kontejnerů nevozili odpad cizí lidé. Proto jsme se rozhodli zřídit vlastní sběrné
místo. Máme schválený provozní řád a správcem bude Karel Šedivý. Budeme ještě řešit i jeho
záskok, Karel má i své aktivity, tak aby se mohli střídat. Otevřeno bude ve středu a sobotu a
uvidíme, jak to bude fungovat a jestli to bude stačit. Navíc na víkend rozvážíme kontejnery na
posekanou trávu, aby přes víkend ji lidé měli kam dávat. Máme z toho určité obavy. Věřím,
že nějaké finance za likvidaci odpadu ušetříme, nebudeme muset platit i za cizí odpad.
Uvidíme, jak se Karel Šedivý této práce zhostí.
Mgr. Januš: já jsem lepšího údržbáře, než je Karel, dlouho ve škole neměl, je pracovitý,
ochotný a spolehlivý. Pracuje víc hodin, než je úvazek.

- 7 p. Roček: nám také vytrhl, jak se říká, trn z paty, když zaskakoval ve sportovní hale za
nemocného správce. Teď je správkyní Mirka Hájková, která je rovněž spolehlivá, s tržbami je
to zhruba stejné. V hale nás také čekají opravy, musí se zrekonstruovat pánské sociálky.
p. Faltys: my jsme získali od státu dotaci 450 000,- Kč a 300 000,- Kč od krajského úřadu na
nákup nového auta, měli bychom pořídit ve spolupráci s obcí auto místo Avie. O tu ostatní
sbory v okrsku nemají zájem, asi by se prodala.
p. Roček: máme jet s velitelem ve středu 27. 4. do Prahy pro instrukce, jak dotaci čerpat. Jsou
stanovené nějaké podmínky, co to auto musí obsahovat a jaké má mít parametry. Co vím, v
republice existují asi čtyři firmy, které se těmi hasičskými vestavbami zabývají.
p. Faltys: já mám asi čtyři nabídky na auta. Firmy si zjistily, kdo dotaci získal a teď nás
kontaktují.
p. Roček: jestli na to auto bude muset být výběrové řízení v tuto chvíli nevím. Ale my jsme
podobně získali Ausu, a to se muselo vyvěšovat jako veřejná zakázka. V rozpočtu obce na rok
2016 je schválena částka ve výši 380 000,- Kč na dofinancování nákupu požárního vozidla
pro případ, že obec obdrží na tento nákup dotaci. Uvedeme toto jako samostatný bod do
dnešního usnesení zastupitelstva obce.
p. Faltys: zatím nejlevněji vychází Ducato. Nesmíte si do požadavku dát žádnou věc, co by
auto mělo obsahovat, kterou dodává jen jedna firma, protože ostatní by to mohli napadnout.
p. Jiroutová: jak se líbilo dětem ze školy v Anglii?
Mgr. Januš: byly nadšené, když se po týdnu vrátily. Říkaly, že by jely znova. Byla to
mimoškolní akce, dozor jim dělala majitelka cestovní agentury a jejich chování si nemohla
vynachválit. Dětí jelo 11 z 8. třídy.
Ing. Křivka: dochází k rozšíření veřejného osvětlení v Platěnicích na Václaváku, v
Moravanech u separačního místa a spojnice ulic Na Obci a Lesní u jezera. Nebylo tam
osvětlení vůbec žádné a lidé se tam báli. Dále se chystá rekonstrukce vodovodu v mateřské
škole. Akce je to časově náročná a musí se to stihnout do konce prázdnin. Bude muset být
omezený provoz jak dětské, tak zubní lékařky. Máme zpracované a vyvěšené zadávací
podmínky na úřední desce. Výběrové řízení probíhá do 11. 5. 2016.
p. Roček: co se týká školky, chtěl bych Vás informovat, že proběhlo výběrové řízení na
ředitelku. Komise ve dvou kolech z pěti uchazeček vybrala za novou ředitelku Kateřinu
Bakešovou, která nastoupí do funkce 1. 7. 2016, takže bude přítomna i celé rekonstrukci.
Mgr. Louženská: více ke konkursu říci nemůžeme, jsme vázáni mlčenlivostí. Komise, ve
které byla přítomna i zástupkyně školského odboru Krajské úřadu Pardubice a zástupkyně
školní inspekce, doporučila radě obce Kateřinu Bakešovou a rada jí do funkce jmenovala.
Mgr. Januš: já myslím, že je to dobrá volba a že úroveň ve školce stoupne o několik procent
vzhůru. Katka nyní učí ve školce v Horním Jelení. Obětuje tomu i svůj volný čas a je schopna
ve školce i přespávat. Myslím, že to bude pro školku přínos.
Ing. Kulhánek: v červnu bude pro děti Sokol Moravany pořádat Dětský den, budou tam hry,
občerstevní, skákací hrad, vystoupení hasičů atd.
p. Brňák: já se dneska byl podívat v Platěnicích na přečerpávačkách. Do té první šachty u
Dlouhého tam stěnou teče voda dovnitř.

- 8 p. Roček: kluci tam dneska vozili vodu a dnes tam i firma montovala rozvaděče. Zítra se
budou zkoušet čerpadla a v pátek budou zaškolovat obsluhu. Otázkou je, zda to v tomto stavu
převezmeme, dnes byl kontrolní den na kanalizaci, jsou dokončené asfalty na místních
komunikacích. Musíme získat kolaudační souhlas, abychom akci mohli vyúčtovat, protože
jsme stavěli za evropské dotace.
p. Brňák: když se tam tahala kanalizace k Mandysovi, položili jste tam i rozhlas?
Ing. Křivka: ne, bude tam bezdrátový rozhlas.
p. Brňák: stejně musíš mít napájení, budeš tam mít tlampač.
p. Roček: my jsme požádali o dotaci na bezdrátový rozhlas v rámci protipovodňových
opatření v celé obci. Zpracovává nám to firma, vázne nám pouze vyjádření firmy ČEZ,
protože jeden bezdrátový rozhlas v Platěnsku bude na sloupu el. vedení. Ostatní reproduktory
budou umístěny na sloupech veřejného osvětlení. Dále bude na mostě v Opočně namontován
snímač hladiny vody. Ten musí být umístěn dva kilometry před katastrem obce. Musel jsem
žádat také majitele komunikace a mostu, což je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
Máme šanci dotaci získat.
p. Faltys: já jsem se dozvěděl, že rada obce neschválila úpravu u jezera, my to tam chtěli
zpevnit aspoň asfaltem, abychom tam mohli trénovat. My to chtěli spolufinancovat
sponzorskými dary, které pro nás zajišťuje jeden pán z Moravan, aby nás dostal z náměstí,
kde trénujeme a děláme rámus.
Mgr. Louženská: zamítli jsme to proto, že u jezera je kus zeleně a asfalt se tam nehodí. My
nejsme proti zpevněné ploše, ale aby se to tam hodilo, mohlo by se to zhutnit a dát tam nějaký
koberec nebo umělku.
p. Faltys: musí to být povrch, po kterém se může běhat v tretrách, může přes to jezdit nákladní
auto se zásobováním a nezničí se to při první zábavě, která se tam bude konat. Já jen abych
věděl, co mám říct sponzorovi, až se bude ptát. My máme na sponzorských darech 75 000,Kč, abychom to nemuseli vracet. Teď trénují už i děti, museli bychom to vozit k jezeru.
Chceme koupit uzamykatelný kontejner a něco bychom tam nechávali. Teď se u jezera dělala
brigáda, zasypaly se díry a nasela tráva.
Ing. Křivka: o jak velkou plochu se jedná?
p. Faltys: od pódia k parketu, je to asi 10 m, nám by tam stačil beton.
Mgr. Louženská: my si to ale představovali jinak, mysleli jsme, že chcete vyasfaltovat cestu z
areálu ven. To by tam mohla být zámková dlažba, prodloužila by se stávající dlažba kolem
stánků až k pódiu.
p. Brňák: muselo by se to zhutnit, aby to vydrželo i náklaďák se zásobováním.
Mgr. Louženská: tak to nebude problém. Teď to má úplně jiný smysl.
p. Faltys: my máme 1. 7. noční útoky, byli bychom rádi, jestli by se to stihlo.
p. Roček: lidem, kteří se po práci přijedou vykoupat, se to taky nebude líbit, ten rámus.
p. Jiroutová: jak často trénujete?
p. Faltys: děti ve středu a dospělí 2x týdně.
p. Roček: podíváme se na to a uvidíme, co se s tím dá dělat.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany dne 20. 4. 2016
9/105 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp.
schválení vymezení spádové oblasti ZŠ Moravany” a zařadit ho jako bod č. 10.
9/106 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp.
schválení rozpočtových opatření č. 2/2016” a zařadit ho jako bod č. 11.
9/107 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
9/108 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Ing.
Kulhánka, jako členy p. Sychru a p. Brňáka.
9/109 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Venclovou a p. Jiroutovou.
9/110 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení z
minulých zasedání.
9/111 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o stavu čerpání rozpočtu obce 2016 za
období 01 – 03/2016.
9/112 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2015 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok
2015 bez výhrad. Zároveň k nedostatku uvedenému ve zprávě Krajského úřadu Pardubického
kraje (odstraněn dne 14. 3. 2016) přijímá toto opatření: “Obec Moravany bude dodržovat
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně prováděcích předpisů.
9/113 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2015 Obce Moravany a
inventarizaci obce za rok 2015. Zastupitelstvo Obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a
poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
9/114 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 682 o výměře 32

m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 10/1 v k. ú.
Moravany nad Loučnou.
9/115 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. st. 225 v k. ú.
Moravany nad Loučnou a pozemku p. č. 110/15 v k. ú. Moravany nad Loučnou od ČEZ
Distribuce a.s.
9/116 Zastupitelstvo obce schvaluje vymezení spádové oblasti ZŠ Moravany, a to pro obce
Moravany, Moravanský, Platěnice, Čeradice, Turov a Platěnsko.
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9/117 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016.
9/118 Zastupitelstvo obce potvrzuje, že částka ve výši 380 000,- Kč ve schváleném rozpočtu
obce na rok 2016 ze dne 3. 2. 2016 bude použita na dofinancování nákupu požárního vozidla
z vlastních zdrojů.

Zapsala: A. Schejbalová
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