Zápis č. 6
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Moravany, které se konalo dne 27. 6. 2011
Přítomno: 15 členů – dle presenční listiny
Host: p. Rychnovský – BW stavitelství
Začátek zasedání: 17,10
Konec zasedání: 20,30
1.Starosta přivítal přítomné a konstatoval, ţe zápis obecního zastupitelstva, které se konalo 28. 3.
2011, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena ţádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 6. 4. 2011
a sejmut 26. 4. 2011. Dále konstatoval, ţe je přítomno 15 členů a obecní zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2.Členové OZ byli seznámeni s návrhem programu zasedání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Přednesení, doplnění a schválení programu.
3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých OZ.
5. Projednání, příp. schválení změn rozpočtu č. 2.
6. Přednesení a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010.
7. Projednání, příp. schválení záměru vypracování nového ÚPSÚ obce Moravany v roce 2012.
8. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou o
výměře 4836m2.
9. Projednání, příp. schválení záměru prodeje nemovitosti p.č. 36/2 v k. ú. Turov nad Loučnou.
10. Projednání, příp. schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 132/53 v k. ú. Moravany nad
Loučnou o výměře 1 144 m2 do majetku obce Moravany.
11. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 269/11 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o
výměře 393 m2.
12. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
838 m2 dle předloţené kupní smlouvy.
13. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
1 059 m2 dle předloţené kupní smlouvy.
14. Projednání, příp. schválení směnné smlouvy mezi p. Kopkovou a obcí Moravany na pozemky p. č.
113/37 a 78/61 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 767 m2.
15. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 1 893
m2 dle předloţené kupní smlouvy.
16. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/3 v k. ú.Turov nad Loučnou o výměře 65 m2
dle předloţené kupní smlouvy.
17. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 47/4 v k. ú. Turov nad Loučnou o
výměře 157 m2.
18. Projednání, příp. schválení bezúplatného převodu vodovodu v délce 1 224 m, ČS Moravanský a
potrubí do vodojemu do majetku VAK Pardubice.
19. Projednání, příp. schválení záměru vybudovat sportovní areál při ZŠ Moravany vedle sportovní
haly.
20. Projednání, příp. odsouhlasení kupní smlouvy na nákup obcí uţívaných pozemků v Moravanském
o celkové výměře 3 470 m2.
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o celkové výměře 241 m2.
22. Diskuse.
23. Přednesení usnesení.
24. Závěr.
Návrh hlasování: OZ schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování 15 – 0 – 0

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Návrh hlasování: OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise p. M. Ţidkovou, jako členy p. Mgr.
Januše a p. Jiroutovou.
Hlasování 14 – 0 – 1
Návrh hlasování: OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Ing. Bakeše a p. Venclovou.
Hlasování 15 – 0 – 0

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ.
p. Kozáček přečetl zápis č. 3 z kontroly ze dne 20. 6. 2011.

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových změn č. 2 za rok 2011.
p. Kárych: v příjmech máme vratku výsledku hospodaření ZŠ na rok 2010, která se hned dala do
výdajů na dopravu ţáků, dále je v příjmech dotace z Krajského úřadu na opravu budovy obecního
úřadu, za kterou se vyměnila okna.
p. Januš: je to poprvé za 17 let, kdy obec sebrala škole peníze, které škola ušetřila. Já tady mám dopis,
ve kterém obec píše, ţe ušetřené peníze budou pouţity na provoz haly a teď se dozvím, ţe se to dalo
na dopravu ţáků. My budeme teď potřebovat peníze na vymalování, měli jsme ve škole hygienu,
musíme dodělat ohřívače vody, v 1. patře na staré škole chybí výlevka.
Mgr. Louţenská: udělalo se to takhle na návrh paní účetní, peněz na svoz dětí bude málo a bude se
muset udělat změna rozpočtu. Jestliţe ale peníze na rezervním fondu shromaţďujete 17 let a částka je
490 000,- Kč, tak se pak znehodnocují. Kdyţ pan ředitel přinesl na obecní úřad zápis z hygienické
kontroly a ţe se celá škola musí vymalovat a udělat se stavební úpravy, zareagovala ihned celá rada
obce a peníze na vymalování se uvolní, neviděla bych ţádný problém.
p. Roček: kdyţ škola potřebovala nebo kdyţ nastal problém, vţdy jsme to společnými silami vyřešili.
Návrh hlasování: OZ schvaluje změny rozpočtu č. 2 dle předloţeného návrhu.
Hlasování 14 – 1 – 0

6. Přednesení a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
p. Roček: tuto kontrolu dělá kaţdý rok Krajský úřad. Kontrola obsahuje mimo jiné i inventarizaci
majetku, hospodaření příspěvkových organizací. Výsledkem kontroly bylo to, ţe nebyla zjištěna ţádná
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Ty budou předloţeny na dalším zasedání OZ ke schválení.
Návrh hlasování: OZ schvaluje zprávu o výsledku hospodaření obce Moravany za rok 2010, závěrečný
účet obce a inventarizaci za rok 2010 s výhradou s tím, ţe chybějící směrnice budou předloţeny na
příštím jednání OZ.
Hlasování 15 – 0 – 0

7. Projednání, příp. schválení záměru vypracování nového ÚPSÚ obce Moravany v roce 2012
p. Roček: současný ÚPSÚ obce Moravany platí od 06/1998 zároveň se čtyřmi změnami a jeho platnost
končí v roce 2014. A proto bude potřeba začít pracovat na novém ÚPSÚ. V březnu byla na Magistrátu
města Pardubice kontrola z Ministerstva vnitra a ta kontrolovala ÚP jednotlivých obcí. V 35 případech
bylo zjištěno, ţe obce mají tyto ÚP neplatné. mezi nimi jsou bohuţel i Moravany. Našli chybu v
prováděcí vyhlášce z roku 2007, kde chybí věta, ţe touto vyhláškou se ruší vyhláška z roku 2005. V
současné době platí ÚP obce v původním znění, zastavitelné území se nesmí rozšiřovat. Kdyţ by
někdo chtěl zábor další půdy nebo změnit zahradu na zastavitelné území, tak s tím bude problém.
Jestliţe dnes tvorbu nového ÚPSÚ schválíme, budeme muset vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.
Musíme vyvěsit na úřední desce, aby obyvatelé, kteří mají v úmyslu změnit své pozemky, dali do 10.
12. 2011 návrhy, my na posledním OZ vyhodnotíme ţádosti a to, co OZ schválí, zařadíme do nového
ÚP.
Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr vypracování nového ÚPSÚ obce Moravany v roce 2012.
Hlasování 15 – 0 – 0

8. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou o
výměře 4836m2.
p. Roček: pozemek se nachází v sídlišti Moravany-Jih. Jednoho zájemce o koupi tady dnes máme. Je
jím BW stavitelství.
p. Brňák: prodej uţ jednou byl zamítnut minulým OZ.
p. Rychnovský: je to třetí etapa výstavby. Pozemky z druhé etapy jsou všechny prodané.
p. Brňák: a jak je to s inţenýrskými sítěmi?
p. Rychnovský: sítě jsou zkolaudované.
p. Brňák: jak můţou být zkolaudované, kdyţ tam chybí poklopy na kanalizačních šachtách, chybí tam
vjezdy na pozemky, stavebníci tam mají problémy. Kolaudace proběhla v rove 2009, dneska je rok
2011 a není to předané obci.
Ing. Bakeš: vjezdy v projektu jsou, ale nejsou realizované, kdyby stavebník chtěl nějak hnout se
stavbou. Vjezd realizuje sám stavebník.
p. Mlynář: to je případ zrovna náš, chybí nám například kanalizační šachta.
p. Sychra: obec chce mít všechno v pořádku, nejprve by se měla předat jedna etapa a pak se začít
budovat etapa další. Obec má určitě zájem dále spolupracovat s Vaší firmou.
Ing. Bakeš: zatím na předání nikdo neupozornil, sepíšeme nedostatky, odstraníme je a předáme obci.
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výměře 4 836 m2.
Hlasování 13 – 0 – 2
Mgr. Louţenská: bylo by dobré dohlédnout při prodeji parcel, do kdy má být nemovitost dostavěna a
zakotvit to do kupní smlouvy. Potom by rozestavěné nemovitosti nedělaly ostudu několik let jako je
tomu nyní hned u silnice.

9. Projednání, příp. schválení záměru prodeje nemovitosti p.č. 36/2 v k. ú. Turov nad Loučnou.
p. Roček: je to nemovitost na pozemku vedle pohostinství v Turově a uţívají ho manţelé Meixnerovi.
Je to stavba, kterou uţívají uţ mnoho let. Pozemek koupili od obce na základě kupní smlouvy v roce
2002, ale nemovitost, která na tomto pozemku stála, zůstala dál v majetku obce.Nyní chtěli nemovitost
darovat a v Katastru nemovitostí zjistili, ţe není jejich. Chtějí to napravit, ale jinak neţ prodejem to
nejde. Znalecký posudek na nemovitost je hotový.
p. Kárych: nevidím důvod, proč to neudělat.
Mgr. Louţenská: mysleli jsme si prodat tu nemovitost za 1,- Kč, ale dnes uţ se to tak nedělá a na
návrh rady obce by to mělo být alespoň za náklady, které do toho obec vloţí.
Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr prodeje nemovitosti na pozemku p. č. 36/2 v k. ú. Turov nad
Loučnou.
Hlasování 15 – 0 – 0

10. Projednání, příp. schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 132/53 v k. ú. Moravany nad
Loučnou o výměře 1 144 m2 do majetku obce Moravany.
p. Roček: je to pozemek, který v minulosti býval tzv. pardubickou cestou a ta vedla aţ do Turova k
písníku.. Do budoucna chceme pozemek kolem vyuţít ke stavbě sportoviště a tato cesta ho protíná.
Pozemek je v majetku Pozemkového fondu ČR a já jsem o něj poţádal. Musím ale předloţit usnesení
OZ, kde je schváleno, ţe o pozemek máme zájem.
Návrh hlasování: OZ schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 132/53 v k. ú. Moravany nad
Loučnou o výměře 1 144 m2 do majetku obce Moravany.
Hlasování 15 – 0 – 0

11. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 269/11 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o
výměře 393 m2.
p. Roček: je to pozemek, který uţívá pan Houdek a ten na základě ţádosti má o část pozemku zájem.
Na té části dříve byla cesta do čeradského mlýna. Koupil dům – bývalou kovárnu, ale pozemek je stále
cestou. Tam není jiné řešení, neţ tu část pozemku koupit.
p. Sychra: je to tak, jak jste řekl.
p. Roček: geometrickým plánem byla oddělena ta část potzemku, kterou uţívá, a ta by mu byla
prodána.
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výměře 393 m2.
Hlasování 15 – 0 – 0

12. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
838 m2 dle předloţené kupní smlouvy.
p. Roček: jedná se o pozemek kolem bytovky v Moravanech č. p. 219. Záměr prodeje byl vyvěšen od
4. 4. 2011 do 27. 4. 2011, návrh kupní smlouvy jste všichni obdrţeli. S budoucími vlastníky jsme
jednali, došlo k dohodě o ceně a ta vychází 70,- Kč za 1m2. V této bytovce bude i část pozemku obce,
ta patří k bytu, kde nyní bydlí slečna Šindlerová.
Návrh hlasování: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
838 m2 dle předloţené kupní smlouvy.
Hlasování 15 – 0 – 0
p. Roček: navrhuji, aby v čl. IV kupní smlouvy byl doplněn termín zaplacení do 12 kalendářních
měsíců od podpisu smlouvy.
Návrh hlasování: OZ schvaluje, aby čl. IV kupní smlouvy byl doplněn o termín zaplacení do 12
měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Hlasování 15 – 0 – 0

13. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
1 059 m2 dle předloţené kupní smlouvy.
p. Roček: to je stejný případ, jen tam nebude podíl obce. Bude tam stejná lhůta pro zaplacení 12
kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.
Návrh hlasování: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
1 059 m2 dle předloţené kupní smlouvy a doplnění čl. IV o termín zaplacení do 12 měsíců od podpisu
kupní smlouvy.
Hlasování 15 – 0 – 0

14. Projednání, příp. schválení směnné smlouvy mezi p. Kopkovou a obcí Moravany na pozemky p. č.
113/37 a 78/61 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 767 m2.
Mgr. Louţenská: jedná se o směnu pozemku pod částí ulice V Dubovci za pozemky u Duhového
jezera. Záměr prodeje byl schválen jiţ minulým zastupitelstvem v loňském roce.
Návrh hlasování: OZ schvaluje směnnou smlouvu mezi p. Kopkovou a obcí Moravany na pozemky p.
č. 113/37 a 78/61 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 767 m2.
Hlasování 15 – 0 – 0
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m2 dle předloţené kupní smlouvy.
Mgr. Louţenská: záměr prodeje byl vyvěšen od 17. 7. 2010 do 9. 8. 2010, obec pozemek chtěla prodat
celý, ale na minulém zasedání OZ byl přítomen i pan Vaněk, jehoţ nemovitost s tímto pozemkem
těsně sousedí a měl obavy, aby se dostal ke své nemovitosti zezadu, protoţe by musel p. Rázka ţádat o
vstup například při opravách domu. Rada obce se tam byla podívat v rámci místního šetření a po
posouzení situace jsme nechali celý pozemek rozdělit a část pozemku prodáme panu Rázkovi a část
panu Vaňkovi. Ještě se ale přišlo na to, ţe je tam prostor mezi nemovitostmi pana Vaňka a pana
Vašáka a ţe pan Vašák uţívá ještě část dalšího obecního pozemku. Ale na ten nebyl schválen záměr
prodeje, abychom ho také mohli prodat. Tento záměr bychom měli schvalovat dnes.
Návrh hlasování: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 1 893
m2 dle předloţené kupní smlouvy panu Rázkovi.
Hlasování 15 – 0 – 0

16. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/3 v k. ú.Turov nad Loučnou o výměře 65 m2
dle předloţené kupní smlouvy.
Mgr. Louţenská: uţ jsem o tom mluvila v minulém bodě. Z velkého původního pozemku byl oddělen
pás podél celé nemovitosti p. Vaňka v šíři 2m a část pozemku mezi ním a nemovitostí pana Vašáka.
Návrh hlasování: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 47/3 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 65 m2
dle předloţené kupní smlouvy panu Vaňkovi.
Hlasování 15 – 0 – 0

17. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 47/4 v k. ú. Turov nad Loučnou o
výměře 157 m2.
Mgr. Louţenská: to je třetí část pozemku, ale zatím dnes schvalujeme záměr prodeje.
Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 47/4 v k. ú. Turov nad Loučnou o
výměře 157 m2.
Hlasování 15 – 0 – 0

18. Projednání, příp. schválení bezúplatného převodu vodovodu v délce 1 224 m, ČS Moravanský a
potrubí do vodojemu do majetku VAK Pardubice.
p. Roček: obdrţeli jsme dopis od společnosti VAK Pardubice s ţádostí o převod do jejich vlastnictví.
Občanů by se to nijak nedotklo, protoţe vodné účtuje správce vodovodu. Dle smlouvy správce
vodovodu provádí I běţnou údrţbu, ale uţ nemůţe investovat do větších oprav a ty budou v brzké
době potřeba. VAK by na opravy zaţádal o dotaci, ale to by ten vodovod musel být v jejich
vlastnictví. Jinak dotaci nedostanou. Obec by za převod do vlastnictví VAKu nedostala ani korunu, ale
dostali bychom akcie společnosti. My uţ akcionářem jsme, teď bychom měli větší podíl. My na
opravu takové finance nemáme, spravovat to je sloţité, nám stačí kanalizace. Ale na druhé straně
bychom se zbavili majetku.
p. Venclová: co s těmi akciemi do budoucna?

- 7 p. Roček: jedině prodat kdyţ by měli větší hodnotu, ale tu teď neznám.
p. Brňák: na údrţbu a opravy nemáme peníze.
Návrh hlasování: OZ schvaluje bezúplatný převod vodovodu v délce 1 224 m, ČS Moravanský a
potrubí do vodojemu do majetku VAK Pardubice.
Hlasování 15 – 0 – 0

19. Projednání, příp. schválení záměru vybudovat sportovní areál při ZŠ Moravany vedle sportovní
haly.
p. Roček: předloţil jsem vám dvě moţnosti realizace sportoviště, které by navazovalo na druhý stupeň
ZŠ. Je moţnost získat na něj dotaci. projednávali jsme to v radě obce, ale je to výhled do budoucna.
Část by byla antuka a část umělá tráva, osvětlení. Podobné sportoviště mají v učilišti v Chroustovicích,
kde to zařídili na klíč. Ten pozemek, kde by se sportoviště budovalo, je v souladu s ÚPSÚ, a proto
jsme také schvalovali získání do majetku pardubickou cestu v bodě 10.
Mgr. Januš: je pravda, ţe nám chybí atletická dráha, doskočiště.
Ing. Bakeš: máme sportoviště i ve volebním programu.
p. Sychra: bez sportoviště škola není školou, kdyţ získáme dotaci, mohlo by víc zůstat na další naše
obce.
p. Dvořák: dotace je základ a je otázka, zda by nezanikly kurty v Moravanském a Platěnicích.
Mgr. Louţenská: myslím, ţe ne, tam by nové kurty hlavně uţívala škola a krouţky.
Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr vybudovat sportovní areál při ZŠ Moravany vedle sportovní
haly.
Hlasování 15 – 0 – 0

20. Projednání, příp. odsouhlasení kupní smlouvy na nákup obcí uţívaných pozemků v Moravanském
o celkové výměře 3 470 m2.
p. Roček: je to prostor v Moravanském o rozloze 3 470 m2, máme tam kurt, dětské hřiště, domeček
atd. Na základě jednání s právním zástupcem pana Chládka, který je majitelem dotčených pozemků
jsme dospěli k ceně 200,- Kč/1m2, tzn. cenu celkem 694 000,- Kč. Myslím, ţe je to cena odpovídající,
dosud jsme pozemky uţívali na základě nájemní smlouvy. Příští rok by chtělo v rozpočtu počítat s
rozšířením zázemí domečku.
p. Dvořák: je to jediná moţnost v Moravanském, kde se scházet a pořádat akce. Budeme moc rádi,
kdyţ se to nějak prosadí.
Návrh hlasování: OZ schvaluje kupní smlouvu na nákup uţívaných pozemků v Moravanském o
celkové výměře 3 470 m2 za cenu 694 000,- Kč mezi obcí Moravany a p. Chládkem.
Hlasování 15 – 0 – 0

21. Projednání, příp. schválení koupě pozemků p. č. 94/3 a 120 v k. ú. Moravany nad Loučnou
o celkové výměře 241 m2.

- 8 p. Roček: předloţil jsem Vám kopii katastrální mapy. Je to pozemek p. č. 94/3 a 120 v k. ú. Moravany
nad Loučnou, na kterých bývala vlečka do bývalého cukrovaru, dnes je to Recycling. My bychom
chtěli na těchto pozemcích a na obecních, které sousedí, vybudovat sběrné místo. Pozemky 94/3 a 120
vlastní pan ing. Janošťák a pozemky 94/4 a 94/13 patří obci. Stávající sběrné místo máme a areálu
firmy Recycling, ale je to katastrofa. Praxe ukázala, ţe všichni, kdo vezou ţelezo do sběrny, vyvezou i
nevytříděný odpad. My u toho nemáme dozor, nikdo to nehlídá, odpad tam vozí i cizí lidé. Pak to
musíme třídit, na vlastní náklady odváţet do Nasavrk a platit uloţení odpadu. Potřebovali bychom
samostatné sběrné místo s dozorem, které by bylo otevřené dvakrát v týdnu ve středu a sobotu, jako uţ
to v obci fungovlo a nebyl problém. Lidé jsou neukáznění. My uţ jsme s panem ing. Janošťákem
jednali, pozemky by nakonec prodal za 65 900,- Kč. Kdyţ dnes nákup pozemků schválíme, budeme
muset zadat vypracování projektové dokumentace a potom budeme muset zjistit, zda se dá zaţádat o
dotaci na sběrné místo nebo zda je tato moţnost pouze u sběrného dvora.
Návrh hlasování: OZ schvaluje koupi pozemků p. č. 94/3 a 120 v k. ú. Moravany nad Loučnou o
celkové výměře 241 m2 dle kupní smlouvy.
Hlasování 14 – 0 – 1

Diskuse:
p. Dvořák: jak je to s vymalováním školy?
Mgr. Januš: první verze byla, ţe se malovat nebude. Druhá verze po kontrole hygieny - vymalovat se
musí, chybí úklidová místnost v 1. patře, tu musíme udělat zmenšením kabinetu sádrokartonovou
deskou a vytáhnout tam vodu a dát bojler, další ohřívač musí být v keramické dílně. Musí se předělat
teplá a studená voda na záchodech. Na malování jsme vybrali firmu pana Jiřího Fibicha, tam je cena
141 000,- Kč s DPH a vodu by nám udělal pan Kremlička za 50 000,- Kč i s prací.
p. Brňák: původně se řeklo, ţe se vymalují jen špalety po výměně oken, udělá se revize elektro a
potom se rozhodneme co dál.
Mgr. Louţenská: to mělo být původně, ale po kontrole hygieny to musí být jinak.
p. Dvořák: dnes začala rekonstrukce uličky v Moravanském, volali mi nespokojení obyvatelé, tak jak
to bylo zarostlé a hrbolaté, tak to polili asfaltem a štěrkem. Já jsem teda měl jinou představu.
Mgr. Louţenská: dělá to SÚS Holice.
p. Roček: podíváme se na to, v nejhorším případě to nepřevezmeme a nezaplatíme fakturu.
Mgr. Januš: co se bude dělat s mostem v Platěnicích?
p. Roček: s opravou se počítá. Most je SÚS, čekají, zda dostanou dotaci. Potom by se most měl na 1,5
roku zavřít a jezdit by se mělo přes Čeradice. Měli tam statika a klesá celá konstrukce mostu.
Mgr. Januš: v jakém stadiu jsou semafory u školy?
Mgr. Louţenská: chceme to spojit s vybudováním nového parkoviště u kostela a potom udělat
dopravní značení najednou. Vypadá to, ţe všechno dlouho trvá, ale nyní čekáme na stavební povolení.
p. Roček: peníze na zakoupení semaforů nebo zpomalovacího zařízení máme v rozpočtu, otázkou je,
co koupit.
p. Sychra: obdrţeli jste dopis od Povodí Labe ohledně splavu v Čeradicích? Zítra by tam měla
proběhnout schůzka.
p. Roček: ano, dostali.
p. Venclová: byla jsem se projít po regulaci v Platěnicích. Je to tam zarostlé a nedá se tam chodit, lidé
jiţ o sekání a sušení trávy nemají zájem.
p. Roček: budeme s Povodím Labe jednat. Stálé sekání se s nimi neřešilo.

- 9 Mgr. Januš: proč jste vybrali p. Poláka na správce haly kdyţ je aţ ze Ředic a kdyţ se o místo správce
ucházelo I několik lidí z Moravan? Jak se bude řešit alarm, kdyţ bude v noci houkat? To sem pojede
pan Polák?
p. Roček: z předloţených nabídek v prvním kole nikdo místní nevyhovoval natolik, abychom ho
mohli udělat správcem haly. V druhém kole byl vybrán pan Polák.
Mgr. Louţenská: alarm je napojený i na mě a starostu. V případě potřeby tam dojedeme my, v tom
není problém.
Ing. Bakeš: myslím si, ţe rada obce nerozhodla dobře, ale je to v její kompetenci a nemá cenu o tom
dál mluvit.
Mgr. Louţenská: je to rozhodnutí rady, jestli je dobré nebo špatné se uvidí časem, to dneska nikdo
neví.
p. Roček: to se vše uvidí jak to bude fungovat. Pan Polák zájem má a představu také.
p. Faltys: v jakém stadiu je dětské hřiště v parku?
p. Roček: dohledem nad touto akcí jsou pověřeni p. ing. Křivka a p. Brňák. Dalšími rozdělanými
akcemi je zateplení hasičské zbrojnice v Moravanech a vybudování parkoviště u Senior centra. Stavbu
provedla Dlaţba Vysoké Mýto. My budeme v radě obce 11. 7. jednat o podmínkách parkování, zda to
bude za poplatek nebo zdarma.
p. Kučera: kanalizace Platěnice.
p. Roček: naše ţádost o dotaci získala zařazení A, je zaţádáno a peníze máme přislíbené v roce 2012,
moţná uţ v roce 2011. Začalo by se hrubým předčištěním na ČOV, aby nebyla obec přes zimu
rozkopaná.
p. Kučera: kdyţ je na Duhovém jezeře akce, je to slyšet do rána aţ u nás.
p. Roček: u jezera je povoleno pět akcí za celou sezonu.
p. Kučera: jak jste říkal o mostu v Platěnicích, nešel by tam alespoň pro osobní auta vybudovat
provizorní most?
p. Roček: ještě s námi nikdo nejednal, neměli jsme ještě moţnost se k tomu vyjádřit.

- 10 Usnesení OZ konaného dne 27. 06. 2011
6/52 OZ schvaluje program dnešního jednání.
6/53 OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise p. Ţídkovou, jako členy p. Mgr. Januše a p.
Jiroutovou.
6/54 OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Ing. Bakeše a p. Venclovou.
6/55 OZ schvaluje změny rozpočtu č. 2 dle předloţeného návrhu.
6/56 OZ schvaluje zprávu o výsledku hospodaření obce Moravany za rok 2010, závěrečný účet obce z
a inventarizaci za rok 2010 s výhradou s tím, ţe chybějící směrnice budou předloţeny na příští jednání
OZ.
6/57 OZ schvaluje záměr vypracování nového ÚPSÚ obce Moravany v roce 2012.
6/58 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
4836m2.
6/59 OZ schvaluje záměr prodeje nemovitosti na pozemku p.č. 36/2 v k. ú. Turov nad Loučnou.
6/60 OZ schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 132/53 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře
1 144 m2 do majetku obce Moravany.
6/61 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 269/11 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o výměře 393
m2.
6/62 OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 838 m2 dle
předloţené kupní smlouvy s tím, ţe v čl. IV. bude doplněno „do 12 měsíců od podpisu kupní
smlouvy“.
6/63 OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 1 059 m2 dle
předloţené kupní smlouvy s tím, ţe v čl. IV. bude doplněno „do 12 měsíců od podpisu kupní
smlouvy“.
6/64 OZ schvaluje směnnou smlouvu mezi p. Kopkovou a obcí Moravany na pozemky p. č. 113/37 a
78/61 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 767 m2.
6/65 OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 1 893 m2 dle
předloţené kupní smlouvy p. Rázkovi.
6/66 OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 47/3 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 65 m2 dle
předloţené kupní smlouvy p. Vaňkovi.
6/67 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 47/4 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 157 m2.
6/68 OZ schvaluje bezúplatný převod vodovodu v délce 1 224 m, ČS Moravanský a potrubí do
vodojemu do majetku VAK Pardubice.
6/69 OZ schvaluje záměr vybudovat sportovní areál při ZŠ Moravany vedle sportovní haly.
6/70 OZ schvaluje kupní smlouvu na nákup obcí uţívaných pozemků v Moravanském mezi p.
Chládkem a obcí Moravany o celkové výměře 3 470 m2 za cenu 694 000,- Kč.
6/71 OZ schvaluje koupi pozemků p. č. 94/3 a 120 v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře
241 m2 za cenu 65 900,- Kč.
Zapsala: A. Schejbalová
Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Bakeš
p. Venclová
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