
Zápis č. 5 

ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Moravany, které se konalo dne 28. 3. 2011 

 

Přítomno: 14 členů – dle prezenční listiny                   

Omluveni: p. J. Brňák 

 

Začátek zasedání: 17,00 hod. 

Konec zasedání: 20,00 hod 

 

 

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis obecního zastupitelstva, které se konalo 

21. 2. 2011, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen 

dne 1. 3. 2011 a sejmut 25. 3. 2011. Dále konstatoval, že je přítomno 14 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. 1 za rok 2011. 

     6. Změna č. V ÚPSÚ Moravany – projednání změn. 

     7. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou 

         o výměře 2 115 m2. 

     8. Projednání, příp. schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 78/10 v k. ú. Moravany 

         nad Loučnou. 

     9. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad   

         Loučnou o výměře 1 059 m2. 

   10. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad 

         Loučnou o výměře 838 m2. 

   11. Projednání, příp. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 201/2  

         v k. ú. Moravanský. 

   12. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 269/8 v k. ú. Čeradice nad 

         Loučnou o výměře 807 m2. 

   13. Převod budovy staré sokolovny do vlastnictví Obce Moravany. 

   14. Projednání, příp. schválení záměru prodeje bytů v domě č. p. 19 v Platěnicích včetně 

         přilehlého pozemku p. č. 43 v k. ú. Platěnice o výměře 550 m2. 

   15. Diskuse. 

   16. Přednesení usnesení. 

   17. Závěr. 
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Mgr. Louženská: navrhuji vyřadit z programu dnešního jednání bod č. 12 „Projednání, příp. 

schválení záměru prodeje pozemku p. č. 269/8 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o výměře 807 

m2, protože je potřeba doložit ještě chybějící podklady. Místo tohoto bodu navrhuji zařadit 

bod „Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 160 v k. ú. Platěnice 

o výměře 21 m2.“ A dále navrhuji doplnění programu o bod „Projednání, příp. schválení 

nákupu pozemků p. č. 85/1, 85/2 a st. p. 50 vše v k. ú. Moravanský a  o celkové výměře 3 355 

m2“ a zařadit ho jako bod č. 15. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje vyřazení bodu č. 12 „Projednání, příp. schválení záměru 

prodeje pozemku p. č. 269/8 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o výměře 807 m2 z dnešního 

jednání. 

 

                                                                                                    Hlasování     14 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. schválení  

prodeje  pozemku p. č. 160 v k. ú. Platěnice o výměře 21 m2 p. Hruškovi“ a zařazení  jako 

bod č. 12. 

 

                                                                                                    Hlasování     14 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje zařazení do programu bod „Projednání, příp. schválení nákupu 

pozemků p. č. 85/1, 85/2 a st. p. 50 vše v k. ú. Moravanský a  o celkové výměře 3 355 m2“ a 

zařadit ho jako bod č. 15. 

 

                                                                                                    Hlasování    14 – 0 – 0 

 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje upravený program dnešního jednání. 

 

                                                                                                    Hlasování     14 – 0 – 0 

 

 

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise p. M. Židkovou, jako členy p. 

M. Faltyse a p. J. Sychru. 

                                                                                                      Hlasování   14 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. J. Kozáčka a p. I. Jiroutovou. 

 

                                                                                                      Hlasování    14 – 0 – 0 
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4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ. 

p. Kozáček přečetl Zápis č. 2 z kontroly ze dne 21. 3. 2011. 

 

 

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových změn č. 1 za rok 2011. 

p. Roček: jak všichni víte, zahájili jsme soudní spor s firmou Domec s.r.o. Předmětem sporu 

je stav oken v Senior centru. Museli jsme využít služeb právníka a už teď je jisté, že položka 

v rozpočtu obce na rok 2011 na právní služby nebude stačit. Proto bychom dnes měli schválit 

změnu rozpočtu dle předloženého návrhu. 

  

Návrh hlasování: OZ schvaluje změny rozpočtu č. 1 na rok 2011. 

 

                                                                                                      Hlasování    14 – 0 – 0 

 

 

6. Změna č. V ÚPSÚ obce Moravany – projednání změn. 

p. Roček: na základě žádostí občanů a po schválení OZ byly zadány změny č. V ÚPSÚ. 

Stávající ÚPSÚ Moravany platí od 1. 6. 1998 a končí v roce 2013. Do té doby musíme mít 

vypracovaný nový územní plán. Tvorba nového plánu trvá dva roky. Změny č. V ÚPSÚ se 

týkají tří oblastí, a to chovný rybník  Českého rybářského svazu v areálu Duhového jezera 

směrem k nadjezdu, druhá věc je nemovitost pana Pfertnera v Platěnicích – Na Salaši. Žádost 

p. Pfertner podal proto, aby mohl zkolaudovat svoji nemovitost. Ta stojí na pozemku, který 

není zahrnutý v územním plánu do zóny bydlení. Třetí žádost je od pana Zbyňka Bakeše. Aby 

mohl případně realizovat stavbu na svém pozemku v Platěnicích u Loučné za nemovitostí p. 

ing. Mottla, musí být tento pozemek zahrnut v územním plánu rovněž do zóny bydlení. Dříve 

na tomto pozemku stála drůbežárna. OZ tyto návrhy schválilo, ze strany Magistrátu města 

Pardubice nám byly zaslány omezovací podmínky. Co se týká p. Bakeše, Magistrát města 

Pardubice tento projekt zamítl, protože se jedná o pozemek v záplavovém území a na 

pozemek, kde stojí nemovitost p. Pfertnera v Platěnicích je třeba vypracovat protihlukovou 

studii, protože se tento pozemek nachází v blízkosti železniční trati Moravany – Holice. Na 

základě připomínek OZ jsme to poslali na Magistrát města Pardubice a ing. Zapletal, který má 

na starosti tvorbu ÚP, nám dokumentaci přepracoval. Vypustil protihlukovou studii a u 

žádosti p. Bakeše je podmínka, že musí vybudovat stavbu, která je maximálně odolná vlivům 

vody. Na nás teď je, abychom tento přepracovaný materiál schválili. Tato změna č. V ÚPSÚ 

by byla platná až za rok. 

Mgr. Louženská: minulým OZ byl pro spolupráci s pořizovatelem V. změny ÚPSÚ určen pan 

ing. Glaser. Ten už v novém OZ není a bylo by potřeba zvolit někoho z nynějšího OZ. 

Navrhuji p. ing. Křivku. 
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Návrh hlasování: OZ schvaluje změny č. V ÚPSÚ obce Moravany v předloženém znění. 

                                                                                   Hlasování     14 – 0 – 0 

 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje ing. B. Křivku jako zástupce obce pro spolupráci 

s pořizovatelem na změně č. V ÚPSÚ obce Moravany. 

                                                                                   Hlasování     14 – 0 – 0 

 

 

7. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou. 

p. Roček: záměr prodeje byl schválen OZ a byl vyvěšen na úřední desce od 7. 7. 2010 do 9. 8. 

2010. Na základě tohoto  schváleného záměru nechala obec Moravany vypracovat znalecký 

posudek ing. K. Skladanovou a podle něj byla cena pozemku stanovena na 32 480,- Kč. 

Předložil jsem Vám ke schválení kupní smlouvu na tento pozemek. 

Mgr. Louženská: žádost o koupi části pozemku si podali také Procházkovi a minulé OZ se 

rozhodovalo, zda se dotčený pozemek bude dělit nebo se prodá celý. Minulé OZ rozhodlo, že 

se dělit nebude a protože už roky ho má v nájmu p. Rázek a v nájemní smlouvě má předkupní 

právo, prodá ho jako celek. Záměr prodeje je tudíž schválen na celý pozemek. 

p. Sychra: ten pozemek přímo souvisí s nemovitostí? Bylo tam provedeno nějaké místní 

šetření jak to tam vypadá? 

Mgr. Louženská: ano, přímo to souvisí s nemovitostí pí. Procházkové a p. Vaňka. 

p. Sychra: abychom neohrozili přístup k nemovitosti, neměli bychom schválit nějaké 

rozdělení pozemku? Abychom nedali do budoucna podnět k nějakým sousedským sporům. 

p. Roček: pan Vaněk mi přinesl žádost o odkoupení části pozemku v šíři 3 metry podél celé 

nemovitosti. Pan Vaněk má obavy, že je pan Rázek nebude k nemovitosti pouštět, aby mohl 

dělat běžnou údržbu kolem domu. V roce 2003 proběhlo jednání na místě za účasti mé, p. 

Rázka a paní Procházkové, kde bylo dohodnuto, že p. Rázek umožní majiteli nemovitosti 

vstup na pozemek za účelem pravidelné údržby zadní části domu. 

Ing. Bakeš: podle stavebního zákona by se mělo minimálně 3,5 m od nemovitosti po celé 

délce prodat majiteli nemovitosti. 

Ing. Křivka: kolik ta plocha je, když by se oddělily 3 metry? 

pí. Procházková: je to tak 20m x 3m, asi celkem 60 metrů. My tu část pozemku jinak 

nepotřebujeme, ale jedná se nám o to, aby nás tam p. Rázek  pustil, když potřebujeme. Jsou 

s tím problémy. 

p. Sychra: prodej by se neměl schvalovat. 

Mgr. Louženská: budeme muset schválení záměru prodeje celého pozemku revokovat a jednat 

i s druhou stranou. 

p. Roček: dá se to ošetřit v kupní smlouvě jako podmínka nebo věcným břemenem. 

Kdybychom se dohodli na rozdělení pozemku, musely by se znalecké posudky udělat na 

každou část pozemku zvlášť. 

p. Vaněk: já to napsal do té žádosti, všechno bych to zařídil a zaplatil sám. 

Ing. Křivka: navrhuji to dnes neschválit a udělat výjezdní zasedání na místě. 



-  5  - 

 

Mgr. Januš: kdo z Vás by chtěl pustit hranici pozemku ke své nemovitosti? Já tedy ne. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje protinávrh Ing. Křivky neschválit kupní smlouvu s p. Rázkem 

a provést místní šetření za účasti p. Rázka, p. Vaňka a členů rady obce na obecním pozemku 

p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 2 115 m2.  

 

                                                                                           Hlasování     14 – 0 – 0 

 

 

8. Projednání, příp. schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 78/10 v k. ú. Moravany nad    

    Loučnou. 

p. Roček: manželé Bromovi žádají o odkoupení části pozemku proti své nemovitosti. Je to 

vedle mostku k Duhovému jezeru a Bromovi by tam chtěli vybudovat parkoviště pro svou 

potřebu a ovocný sad.  

p. Venclová: kolik je to zhruba metrů? 

p. Roček: v žádosti to neuvádí, ale odhadem 200 m2. 

p. Ing. Křivka: byl jsem se tam podívat a tak jak to tam je, není to možné prodat, pozemek 

navazuje na komunikace a lávku k jezeru. 

p. Ing. Bakeš: jestli to chtějí užívat, dal bych jim to do nájmu. 

p. Mgr. Louženská: když záměr prodeje dnes neodsouhlasíme, bylo by dobře promluvit s p. 

Bromem, zda by neměl zájem o pronájem části pozemku. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 78/10 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou. 

                                                                                           Hlasování     0 – 13 – 1 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

9. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad  

    Loučnou. 

 p. Roček: je to pozemek kolem bytovky č. p. 27 v Moravanech, byty v bytovce jsme prodali 

v loňském roce. Nechali jsme vypracovat znalecké posudky i na pozemek kolem bytovky č. p. 

219 a jestliže dnes schválíme záměr prodeje, tak příště budeme jednat o prodeji samotném. 

Mgr. Januš:  za oba pozemky je stejná cena, i když celková výměra pozemků je jiná. 

Domluvili jsme se na pracovní schůzce, že to necháte opravit. jak to vypadá? 

p. Roček: už jsem to reklamoval, dojde k nápravě. Já jsem obeslal všechny majitele bytů, zda 

by měli zájem o odkoupení pozemku do společného vlastnictví. 

Mgr. Januš: podle znaleckého posudku jsme spočítali, že cena vychází asi 8 500,- Kč na jeden 

byt. My jsme se na schůzi družstva o tom bavili a shodli jsme se na tom, že maximální částka 

by měla být 5 000,- Kč. Nebo bychom se chtěli domluvit na dlouhodobém pronájmu a že 

bychom si ty pozemky udržovali sami jako  doposud. 
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p. Roček: vy jste trochu předběhli dobu, ale to vůbec nevadí. Jestliže dnes schválíme záměr 

prodeje, pozveme všechny dotčené na jednání. 

Mgr. Louženská: já myslím, že je důležité se zeptat lidí, zda ty pozemky chtějí. 

p. Knappeová: když by to bylo za slušnou cenu, tak proč ne. Když to nebude za rozumnou 

cenu, tak bychom to chtěli raději do pronájmu. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou o výměře 1 059 m2. 

                                                                                 Hlasování     13 – 0 – 1 

 

 

10. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad 

      Loučnou o výměře 838 m2. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou o výměře 838 m2. 

                                                                                    Hlasování     13 – 0 – 1 

 

 

11. Projednání, příp. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 201/2  

      v k. ú. Moravanský. 

p. Roček: týká se to pozemku p. č. 201/2 v k. ú. Moravanský ve vlastnictví obce, který leží u 

cesty vedoucí k odchovně dobytka pana Matouška. Manželé  Jastrzembski staví nový dům a 

přípojka NN povede přes obecní pozemek a aby jí mohli položit do země, měli bychom 

schválit smlouvu o zřízení věcného břemene. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 

p. č. 201/2 v k. ú. Moravanský. 

                                                                                    Hlasování     14 – 0 – 0 

 

 

12. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 160 v k. ú. Platěnice o   

      výměře 21 m2. 

p. Roček: týká se to části pozemku u bytovky v Platěnicích, kde má pan Hruška postavenou 

garáž, ale pozemek pod ní  je obecní. Požádal o prodej části pozemku pod garáží. Tu užívá od 

roku 1970. Záměr prodeje byl schválen v loňském roce a byl řádně vyvěšen. Já jsem nechal 

udělat znalecký posudek a odhadní cena tohoto pozemku je 1 920,- Kč za 21 m2. Pan Hruška 

geometrický plán zaplatil a v kupní smlouvě je i správní poplatek 500,- Kč za vklad do KN. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje prodej pozemku p. č. 160 v k. ú. Platěnice o výměře 21 m2 p. 

Hruškovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 1 920,- Kč a 500,- Kč za vklad do KN. 

                                                                                  Hlasování     14 – 0 – 0 
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13. Převod budovy staré sokolovny do vlastnictví Obce Moravany. 

p. Roček: situace je taková, že tento bod je na jednání OZ již potřetí, poprvé v roce 2007 a 

bezúplatný převod na obec nebyl schválen. Na dalších jednáních jsme se shodli, že by se s tím 

mělo něco dělat, projevili jsme jistou iniciativu s ing. Bakešem a objednali jsme předběžný  

projekt, co by z té budovy mohlo vzniknout. Dali jsme to na program dalšího jednání OZ 

v roce 2009 a tam byl záměr převodu budovy sokolovny schválen. Jeli jsme s ing. Bakešem 

na obec sokolskou do Prahy, dali jsme tam žádost, usnesení OZ a dopis ze dne  26. 8. 2009 a 

od té doby se nic nestalo, nikdo nás nekontaktoval. Tu žádost o bezúplatný převod musí ale 

podat majitel objektu, což je Sokol Moravany. Buď se teď rozhodneme, že v tom máme 

pokračovat, nebo ne. Já Vám teď nezaručím, že na opravu budovy budou peníze. 

p. Venclová: situace je asi taková, že už v té budově nefunguje skoro nic. Teď se tam nic 

neděje, nevětralo se, nikdo tam nechodil cvičit a od té doby chátrá. Sokol Moravany nikdy 

nebude mít finanční prostředky na opravu. 

p. Židková. dodali se do Prahy na obec sokolskou všechny potřebné dokumenty? 

p. Venclová: ne, snaha byla, ale když to OZ neschválilo, tak to umlklo. 

p. Faltys: musíme zvážit, jestli to má ještě cenu. 

p. Sychra: jen se ujistím, jedná se o bezúplatný převod? Pochybuji o tom, že když se nám to 

povede získat, že s tím stihneme něco udělat v našem funkčním období. Alespoň by bylo 

potřeba sehnat peníze na zakonzervování celé budovy. A kolik by to stálo a zda je šance 

získat peníze z EU. 

p. Roček: jedná se o bezúplatný převod. 

Ing. Bakeš: dotace z EU končí v roce 2013, jsme na hraně, bez peněz se to nedá ani 

zakonzervovat. To je otázka tak 2 000 000,- Kč a rekonstrukce 30 000 000,- Kč. 

p. Dvořák: budova je to pěkná, v obci chybí zázemí, restaurace atd., ale finanční otázka je 

složitá. Bez dotací nemá cenu ani začínat. Bylo by to zase na úkor něčeho jiného, v okolních 

vesnicích je potřeba vybudovat např. kanalizaci a další stavby. 

p. Roček: nejhorší na tom je to, že pokud chceme požádat o dotaci, tak ta budova musí být 

majetkem obce. 

Mgr. Januš: je to otázka času, jestli už jsme prošvihli čas na podání žádosti o dotaci tak není 

třeba teď tady něco řešit. 

Ing. Bakeš: kdyby se o to někdo opravdu iniciativně staral, tak by se to dalo stihnout, ale je to 

práce pro víc lidí. 

p. Roček: je tady ještě jedna otázka a sice ta, jestli nám to obec sokolská bude vůbec chtít 

bezúplatně převést. 

p. Kárych: byl jsem na valné hromadě Sokola Moravany a pochopil jsem, že by to byl převod  

bezúplatný. 

Ing. Bakeš: chtělo by s tím začít něco dělat. 

mgr. Januš: a co najít nebo založit nějaké sdružení? 

Ing. Bakeš: sdružení je založené před třemi lety. 

Mgr. Louženská: muselo by se tam vybudovat něco, co není výdělečné. To by bylo možné 

z dotace. Žádný bowling, ubytování, restaurace… 
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p. Faltys: a kdo to zaplatí, když ta budova jednou spadne? V každém případě zase obec. Asi 

nemáme na výběr. 

Mgr. Januš: dali jsme do zpravodaje pro obyvatele anketu a přihlásili se pouze dva lidé, jedna 

maminka by chtěla vybudovat centrum s cukrárnou, kavárnou, dětský koutek. Ale přišlo mi, 

že lidé v Moravanech o to nestojí, nemají zájem. Nikdo nemá žádný nápad.  

p. Roček: pokud se dnes shodneme v tom pokračovat, tak podnikneme se Sokolem Moravany 

kroky, které by vedly k eventuelnímu bezúplatnému převodu. 

p. Jiroutová: já se přikláním k převodu na obec. Pak by se mělo zvážit, co tam vybudovat. 

Jestli se vyplatí sportoviště, když máme novou sportovní halu nebo spíš tam vybudovat něco 

jiného, třeba pro děti nějaké hřiště a zábavní centrum, ubytování. 

p. Dvořák: to by pak musel být nějaký podnikavec, aby se tam natáhli lidé i z okolí alespoň 

tak, jak je tomu v hale. Byl by to majetek obce, chtělo by to dobře pronajmout. 

p. Roček: takže z naší diskuse vyplývá, že budeme  pokračovat v převodu sokolovny do 

majetku obce. Pozveme představitele Sokola Moravany do rady obce a dohodneme společný 

postup. 

 

 

 

14. Projednání, příp. schválení záměru prodeje bytů v domě č. p. 19 v Platěnicích včetně 

      přilehlého pozemku p. č. 43 v k. ú. Platěnice o výměře 550 m2. 

p. Roček: jako jsme loni prodali byty v Moravanech, tak letos bychom chtěli prodat byty 

v bytovce v Platěnicích včetně přilehlého pozemku kolem bytovky. Nechal jsem udělat 

znalecké posudky na jednotlivé byty. Dnes bychom měli schválit záměr prodeje. My jsme už 

jednali se všemi nájemníky, zájem o koupi bytu mají všichni.  

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr prodeje bytů v domě č. p. 19 v Platěnicích včetně 

přilehlého pozemku p. č. 43 v k. ú. Platěnice o výměře 550 m2. 

                                                                                 Hlasování     14 – 0 – 0 

 

 

15. Projednání, příp. schválení nákupu pozemků p. č. 85/1, 85/2 a st. p. 50 vše v k. ú. 

Moravanský a  o celkové výměře 3 355 m2. 

p. Roček: jsou to pozemky v Moravanském, na kterých máme tenisový kurt, dětské hřiště, 

zastávku s domečkem. Pozemky patří panu Chládkovi a naším zájmem je tyto pozemky získat 

do majetku obce. Jestliže se nám to podaří, mohli bychom tam vybudovat zázemí pro občany, 

kde by se mohli scházet. Pan Chládek požaduje za 1 m2 300,- Kč a je ochoten o prodeji 

kdykoliv jednat. Já jsem nechal udělat znalecký posudek, pro který jedu v pátek. 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje nákup pozemků p. č. 85/1, 85/2 a st. p. č. 50 vše v k. ú. 

Moravanský o celkové výměře 3 355m2. 

                                                                                 Hlasování:     14 – 0 – 0 
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16. Diskuse. 

Mgr. Januš: co se bude dělat s mostem v Platěnicích? Je to čím dál horší. 

p. Roček: jednal jsem s SÚS Holice, silnice spadá do jejich kompetencí, dochází k poklesu 

mostní konstrukce. Shánějí peníze na opravu, má se o tom rozhodnout v květnu. Jestliže 

finanční prostředky dostanou, budou Platěnice dva roky uzavřené. Všechna doprava by měla  

jezdit přes most v Čeradicích. Se zástupcem SÚS Holice jsem projížděl silnice od 

Moravanského až k Turovu a silnice jsou všude v katastrofálním stavu. 

p. Sychra: v jakém stavu je dodláždění chodníku na začátku Platěnic jak na minulém OZ 

požadoval p. Kučera? 

p. Roček: jednali jsme o tom a je to objednané. 

Mgr. Januš: řeší se dopravní situace kolem školy? 

Mgr. Louženská: v současné době se řeší parkoviště nad kostelem směrem k poště, potom 

bude úsek kolem školy osazen značkami zakazujícími zastavení a stání. 

p. Roček: byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, pak bude na řadě stavební 

povolení. Řekněme, že by parkoviště mělo být hotové do začátku nového školního roku. 

Předložím radě obce nabídky na zpomalovací semafory a radary a uvidíme, jak to dopadne. 

Peníze na jejich  zakoupení v rozpočtu obce jsou. 

p. Roček: co se týká kamenného materiálu v majetku obce, který je uskladněný v areálu firmy 

Recycling, byla podepsána smlouva o odkoupení materiálu s firmou Dlažba Vysoké Mýto. 

p. Venclová: chtěla bych poděkovat za opravu schodů z nadjezdu k nám. Je to lepší než to 

bylo. I nemovitost u trati už je zabezpečená. 

p. Dvořák: jaký je další postup týkající se oken v Senior centru? 

p. Roček: byla podána žaloba. Nechali jsme vypracovat cenovou nabídku na výměnu všech 

oken v Senior centru, okna ve dřevě by stála 8 000 000,- Kč a v plastu 4 000 000,- Kč. Soud 

zatím žádné stání neurčil. 

p. Sychra: sekání trávy je na tento rok zajištěno tak doufám, že nebudou problémy. 

p. Faltys: bude se pokračovat v rozšiřování dětského hřiště? 

p. Roček: máme nabídku na doplňující prvky, budeme jednat v radě. 

p. Venclová: jak to vypadá s kanalizací v Platěnicích? 

p. Roček: naše žádost na Ministerstvu zemědělství byla zaregistrována, což je velice důležité. 

My ale podávali žádosti tři, a to na vodu a kanalizaci za tratí a kanalizaci Platěnice. První dvě 

nám byly vráceny z důvodu napojení malého počtu obyvatel. Na kanalizaci Platěnice je 

vydané platné stavební povolení. My teď musíme jednat s krajským úřadem, zda tomuto 

projektu udělí prioritu a podle toho dosáhneme na dotaci. Pardubický kraj obdržel 52 žádostí 

na vodovody a kanalizace od obcí a prioritu udělí na 4. Oni, když udělí prioritu, musí se 

podílet na financování 10% z celkových nákladů. 
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Usnesení  č. 5 ze zasedání OZ obce Moravany konaného dne 28. 3. 2011 

5/36 OZ schvaluje vyřazení bodu č. 12 – Projednání příp. schválení záměru prodeje pozemku p.č. 

269/8 v k.ú. Čeradice nad Loučnou o výměře 807 m2. 

5/37 OZ schvaluje doplnění programu dnešního jednání o bod  „Projednání a případné schválení 

prodeje pozemku p.č. 160 v k.ú. Platěnice  o výměře 21 m2 p. Hruškovi“ a zařazení jako bod č. 12. 

5/38 OZ schvaluje zařazení do programu jednání bod „Projednání a schválení nákupu pozemků p.č. 

85/1, 85/2 a st. 50 v k.ú. Moravanský o celkové výměře 3355 m2“ a zařazení jako bodu č. 15. 

5/39 OZ schvaluje program dnešního jednání. 

5/40 OZ schvaluje jako předsedu návrhové  komise  p. M. Židkovou, jako členy p. M. Faltyse a p. J. 

Sychru. 

5/41 OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. J. Kozáčka a p. I. Jiroutovou. 

5/42 OZ schvaluje změny rozpočtu č. 1 za rok 2011 v předloženém znění. 

5/43OZ schvaluje změny č. V ÚPSÚ Moravany v předloženém znění.   

5/44 OZ schvaluje Ing. Křivku jako zástupce obce pro spolupráci s pořizovatelem na V. změně ÚPSÚ. 

5/45 OZ schvaluje protinávrh Ing. Křivky neschválit kupní smlouvu s p. Rázkem a provést místní 

šetření za účasti p. Rázka, p. Vaňka a členů rady obce na obecním pozemku p.č. 47/1 v k.ú. Turov nad 

Loučnou. 

5/46 OZ neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 78/10 v k.ú. Moravany nad Loučnou. 

5/47 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 88/8 v k.ú. Moravany nad Loučnou o výměře 1 059 

m2. 

5/48 OZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 88/2 v k.ú. Moravany nad Loučnou o výměře 838 m2. 

5/49 OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 201/2 v k.ú. Moravanský. 

5/50 OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 160 v k.ú. Platěnice nad Loučnou o výměře 21 m2 p. Hruškovi 

za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj 1 920,- Kč a za vklad do KN 500,- Kč. 

5/50 OZ schvaluje záměr prodeje bytů v domě č. p. 19 v Platěnicích včetně přilehlého pozemku p. č. 

43 v k. ú. Platěnice o výměře 550 m2. 

5/51 OZ schvaluje  nákup  pozemku p. č. 85/1, 85/2 a st. p. 50 v k. ú. Moravanský o celkové výměře 

3355 m2. 

Zapsala: A. Schejbalová 

Ověřovatelé zápisu: p. J. Kozáček 

 

                                  p. I. Jiroutová 

 

Starosta obce                                                                                   Místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto: 



 


