Zápis č. 12
ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 10.12.2008
Přítomni : 13 členů – dle prezenční listiny; v 19.15 hod. odešel p. P. Hlavatý
Omluveni : Mgr. L. Louţenská
Neomluveni : Ing. M. Bakeš
Jednání zahájeno : 17.10 hod.
Jednání skončeno : 20.10 hod.
1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, ţe zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které
se konalo dne 24.9.2008, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena ţádná připomínka.
Zápis byl vyvěšen 8.10.2008 a sejmut 31.10.2008. Dále konstatoval, ţe je přítomno 13 členů a
obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Členové OZ byli seznámeni s návrhem programu zasedání :
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
Přednesení, doplnění a schválení programu.
Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ.
Informace o rozpočtu na r. 2009.
Schválení rozpočtového provizoria na r. 2009.
Projednání, případně schválení změn rozpočtu na r. 2008.
Projednání, případně schválení věcného břemene – přípojka nn pro elektrárnu
Platěnice – p. Vrbata.
9. Projednání, případně schválení prodeje víceúčelového vozu AVIA.
10. Projednání, případně schválení prodeje kamenného materiálu z majetku obce.
11. Změna statutu SC na příspěvkovou organizaci obce od 1.1.2009 – projednání,
případně schválení.
12. Projednání, případně schválení podílu obce na úhradě domovních přípojek
kanalizace.
13. Navrţení a odsouhlasení názvu ulice v lokalitě Moravany – Jih.
14. Stanovení výše poplatku za odvoz popelnic.
15. Projednání, případně schválení ţádosti o odkoupení pozemkové parcely č. 132/46
v k.ú. Moravany nad Loučnou p. Fikarovi.
16. Diskuse.
17. Přednesení usnesení.
18. Závěr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

p. Roček – navrhuji doplnění programu o bod č. 16 : „Projednání, případně schválení záměru
prodeje části parcel č. 78/13; 78/11 a 78/10 v k.ú. Platěnice o výměře cca 2.300 m2.
Návrh hlasování : OZ schvaluje doplnění programu o bod „Projednání, případně schválení
záměru prodeje části parcel č. 78/13; 78/11 a 78/10 v k.ú. Platěnice o výměře cca 2.300 m2.
Hlasováno 12 – 0 – 1
p. Hlavatý – navrhuji vynechat bod č. 15, který byl řádně projednán jiţ na zasedání dne
24.9.2008 a členové OZ jej neodsouhlasili.
p. Roček – p. Fikar mě navštívil a podal novou ţádost. Jedná se o jinou výměru, doporučuji
bod ponechat k jednání.
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jednání byl vypuštěn bod č. 15 – projednání, případně schválení ţádosti o odkoupení
pozemkové parcely č. 132/46 v k.ú. Moravany nad Loučnou.
Hlasováno 2 – 9 – 2
Návrh nebyl schválen.
Návrh hlasování o programu : Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněný program dnešního
jednání.
Hlasováno 12 – 0 – 1
3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.
Návrh hlasování : OZ schvaluje návrhovou komisi pro usnesení ve sloţení p. M. Ţidková,
MVDr. P. Sedlák a Mgr. Fibichová. Jako ověřovatele zápisu schvaluje p. M. Pýchu a p. Z.
Bakeše.
Hlasováno 13 – 0 – 0
4. Předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu o plnění usnesení OZ.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí předloţenou zprávu kontrolního výboru o plnění
usnesení OZ.
5. Informace o rozpočtu na r. 2009
p. Roček – všichni jste obdrţeli návrh rozpočtu na r. 2009. Schvalovat se bude na lednovém
zasedání OZ. Máte čas si rozpočet prostudovat a podat případné připomínky.
p. Kárych – rozpočet se odvíjí od investičních akcí – prioritou je kanalizace a dostavba
hasičské zbrojnice. Nově je v rozpočtu hala – jak v příjmech, tak i provoz ve výdajích. Jinak
je skoro stejný jako letošní.
p. Roček – pokud se uskuteční prodej vozu AVIA, rozpočet se upraví.
6. Schválení rozpočtového provizoria
p. Roček – vzhledem k tomu, ţe do konce letošního roku nebudeme mít schválený rozpočet
na příští rok, musíme schválit rozpočtové provizorium. Do doby schválení rozpočtu můţe
obec čerpat 1/12 rozpočtu, podobně jako v letošním roce.
Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu na r. 2009 dle
rozpočtového provizoria.
Hlasováno 13 – 0 – 0
7. Starosta obce přednesl změny rozpočtu na r. 2008 dle předloţeného návrhu ( viz. příloha ).
Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na r. 2008 dle
předloţeného návrhu.
Hlasováno 13 – 0 – 0
8. Dalším bodem jednání bylo projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. IV-12-2004550/VB/01 – Platěnice – knn – Vrbata.
p. Roček - p. Vrbata chce v Platěnicích vystavět fotovoltaickou elektrárnu. Z objektu musí
být nataţen kabel do trafostanice. Stavba byla řádně povolena Magistrátem města Pardubic.
Obdrţeli jsme schéma vedení, které má jít po návsi aţ k trafostanici za kostelem. Rada velice
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projektem, tento kabel nebude vadit budoucí kanalizaci.
p. Kučera – nejsem proti, ale aby uvedl pozemek do původního stavu. Nebude se kabel kříţit
s plynem ? Aby nedošlo k poškození.
p. Roček – před zahájením prací musí mít vytyčené všechny sítě od správců.
p. Hlavatý – jsou to všechno obecní pozemky ? Abychom neschválili něco špatně.
p. Matoušek – proč nejde pozadu ?
p. Vrbata – to byla první varianta, ale nesouhlasil p. Kopřiva.
p. Roček – pozemky p.č. 891; 830/1 a 834 jsou ve vlastnictví obce. Celková trasa vedení je
cca 440 m.
Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích p.č. 891; 830/1 a 834 v k.ú. Platěnice za úplatu 500,- Kč.
Hlasováno 11 – 0 – 2
9. Projednání, příp. schválení prodeje víceúčelového vozu AVIA.
p. Roček – obec zakoupila nový nosič kontejneru Iveco Cargo a chceme prodat staré vozidlo.
Byl vám předloţen znalecký posudek vypracovaný Ing. K. Průchou. Odhadní cena je 150 tis.
Kč. Telefonicky se hlásili jiţ 4 zájemci. Navrhuji schválit záměr s tím, ţe prodej bude
uskutečněn nejvyšší nabídce a nechat vyvěšení 1 měsíc. Poté by zájemce vybrala rada obce.
p. Bakeš – jaká je cena za zhotovení znaleckého posudku ? Byla započítána do ceny vozu ?
p. Roček – cena byla asi 1 500,- Kč, do ceny vozu se nezapočítala. Pokud budete chtít, můţe
nabídky vyhodnotit zastupitelstvo.
Ing. Glaser – bude prodáno bez STK ?
p. Roček – STK bude mít.
Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat víceúčelový vůz AVIA
nejvyšší nabídce za podmínek splnění technické způsobilosti a za minimální cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Vyhodnocení nabídek provede rada obce po řádném vyvěšení nabídky.
Hlasováno 13 – 0 – 0
p. Roček – co kdyţ nejvyšší nabídka nedosáhne ceny znaleckého posudku ?
p. Bakeš – cena není ani nízká, ani vysoká. Teď to jde, ceny půjdou dolů.
p. Roček – hned zítra to vyvěsím.
p. Bakeš – jak dlouho musí být nabídka vyvěšená ?
p. Roček – 15 dnů; hned zítra to vyvěsíme.
p. Peciválová – napoprvé musí být za znalecký posudek. Případně druhý pokus můţe být
niţší.
p. Kučera – co dát nabídku ještě jinam ? Na internet.
p. Roček – zařídíme to.
10. Prodej kamenného materiálu
p. Roček – kámen byl přemístěn do areálu f. Recycling. V pozvánce jsem vás ţádal, abyste se
na to podívali.
Ing. Glaser – navrhuji prodat.
p. Bakeš – dohodli jsme se, ţe by to mělo zůstat v obci. Kontaktovali jste Ing. Coufala a
Vrátného ? Měli záměr v SC tento materiál vyuţít. Neprodával bych to, získali jsme to
zdarma.
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se jim špatně chodí. Nic jsem jim nesliboval, muselo by se to celé vykopat.
p. Bakeš – materiál je přestěhovaný, nechal bych to být. Něco z toho uděláme.
p. Hlavatý – byl jsem se tam podívat. Máme nějakou evidenci prodávaném majetku, tzn. kolik
a jakého materiálu se prodává ? Kdyţ se něco ztratí, zjistíme to ?
p. Bakeš – doporučuji to nafotit, zdokumentovat.
p. Roček – jaké je mnoţství zjistíme jedině z faktur za odvoz. Teď je ale nemám u sebe.
MVDr. Sedlák- to se nezkazí, nechal bych to zatím být.
Mgr. Valášek – má v této chvíli někdo konkrétní návrh, co s tím ? Od dubna se o tom bavíme
a nikdo zatím nedal konkrétní návrh.
p. Hlaváček – parkoviště u jezera.
p. Matoušek – kdyţ se to převezlo, tak se to prodat můţe vţdycky. Mohlo se to prodat z místa
a nemuselo se to převáţet.
p. Roček – roční uloţení nás stojí 5.000,- Kč.
p. Hlaváček – příští rok to bude zase 5.000,- Kč ?
p. Roček – ano. Ale ţula je věčná.
Mgr. Valášek – máme někoho, kdo to koupí ?
p. Roček – měl jsem zájemce před třemi lety. Dneska to nikdo nechce.
Mgr. Valášek – pokud to nenabídneme, nikdo o tom nebude vědět. Chtělo by to dát na
internet.
p. Roček – schvalujeme záměr. V případě, ţe se ozve více zájemců, nechám rozhodnout OZ.
Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje kamenného materiálu
z majetku obce.
Hlasováno 6 – 4 – 3
Návrh nebyl přijat.
11. Změna statutu SC na příspěvkovou organizaci
p. Roček – SC je organizační sloţkou obce, vše jde přes obec. Obec nesmí 20 let majetek
obce prodat. Díky nové metodice a příjmům ze SC se obec stane plátcem DPH. Tato situace
není pro obec příznivá. Vzhledem k tomu, ţe od roku 2010 se bude měnit účetnictví, bylo by
dobré placení DPH v příštím roce se vyhnout. Proto navrhujeme, aby se stalo příspěvkovou
organizací. Co to pro nás znamená, máte před sebou. Bylo by to jako u MŠ a ZŠ. SC by od
nás obdrţelo příspěvek. Vidím to jako rozumné, přistoupil bych nato, abychom se nestali
plátcem DPH.
p. Hlaváček – díky hale do toho obec nespadne ?
p. Peciválová – ne, sportovní hala do toho nepatří.
p. Bakeš – jiţ od začátku se mi nelíbilo, ţe se ze SC udělala organizační sloţka obce. Jsou to
nájemní byty a nebytové prostory, které pronajímáme. Neměla se z toho dělat organizační
sloţka, která byla účelově zřízena. Teď se v tom budeme motat.
p. Peciválová – vedeme to jako DPS.
p. Bakeš – pronajímáme byty ? Platí nájemníci za byty a za společné prostory ? Opakuji, ţe se
ze SC neměla vytvářet organizační sloţka.
p. Roček – nikdo nám nevyčetl ţe to je organizační sloţka obce. Po kolaudaci to musel někdo
vést a muselo to být organizačně začleněno do obce.
p. Bakeš – proč ostatní obecní bytovky nemají ředitelku a někdo je nevede ?
p. Roček – je to 100 bytů, někdo to vést musí.
Mgr. Fibichová – souhlasím s p. Bakešem. Proč se staneme plátci DPH ?
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p. Hlavatý – hrozně málo lidí ví, co nás čeká, kdyţ budeme plátci DPH. Díval jsem se na
internet a vyčetl, ţe nájemné se do obratu nepočítá.
p. Peciválová – nájemné se do obratu počítá, DPH se k němu připočítávat nebude ani se z něj
odvádět nebude. Byla jsem na dvou školeních, na jednom i s p. Boháčovou.
p. Hlavatý – vyčetl jsem, ţe plátcem DPH bychom se neměli stát. Dle mého názoru je nutné
řešit změnu DPH komplexně. Očekával jsem, ţe zastupitelům bude předloţen návrh, jak bude
vypadat navrhované řešení tzn. jaké náklady bude představovat zřízení příspěvkové
organizace a jaké náklady budou při placení DPH. Nic takového nebylo zastupitelům
předloţeno. Z těchto důvodů navrhuji s tímto bodem počkat. Uvidíme co bude příští rok. Já
jsem vyčetl něco jiného, co se bude a nebude počítat do obratu. Neschvalujme tento bod.
p. Peciválová – ze zákona se staneme plátci aţ dosáhneme obratu 1 mil. Kč. To bude někdy
v dubnu nebo květnu.
p. Hlavatý – počkejme, jak se to vyvrbí a pak rozhodněme, jestli je nutné příspěvkovou
organizaci zřídit. Myslel jsem, ţe dostaneme jiné podklady. Je nutné říct jaké příjmy a výdaje
bude obec mít a dle toho se důsledně připravit.
p. Bakeš – bez SC dosáhneme na obrat 1 mil. Kč ?
p.Peciválová – ne.
p. Bakeš – nespěchal bych s tím, souhlasím s p. Hlavatým.
p. Matoušek – MŠ a ZŠ nejsou plátci DPH.
p. Peciválová – v příjmech nedosáhnou obratu 1 mil. Kč.
p. Hlaváček – p. Hlavatý má pravdu v tom počkat. Nebyl by problém sehnat nějakého daňaře
a podiskutovat to s ním. Navrhuji např. p. Číţka, zajisté by to nebyl problém se s ním
domluvit. Udělal by rozbor. Nikdo nevíme, jak to bude příští rok fungovat.
p. Kučera – přikláním se k p. Hlavatému..
Mgr. Valášek – pochybuji, ţe čekání něco vyřeší. Kdyţ víme, jaký obrat má SC. Jak se to
začne počítat, tak v polovině roku je pozdě něco schvalovat. Byl konkurz na ředitele ? Na
výběrové řízení nestačí 14 dnů.
p. Bakeš – pokud schválíme změnu statutu na SC, pak DPH bude platit SC ? Budeme mít
niţší příjmy. Zákon bude mít tisíc výkladů. Opakuji, jsou to nájemní byty a nebytové
prostory. Je to bytovka lepšího charakteru, nic jiného.
Mgr. Fibichová – proč zrovna příspěvková organizace ? Je to dané zákonem?
p. Peciválová – nevím.
p. Hlaváček – je to jedna z variant.
p. Roček – je to proto, aby nemovitost zůstala v majetku obce.
p. Peciválová – odsouhlaste, ţe přijmete ještě jednu účetní navíc a nedělejte z toho
příspěvkovou organizaci.
p. Bakeš – na základě čeho to bude příspěvková organizace ? Neměla se z toho dělat
organizační sloţka obce. Dávno se měla přijmout další účetní a byl by pokoj.
MVDr. Sedlák - jaký to je pro nás problém ? Je to pro nás nevýhoda ?
p. Roček – nikdo to neví. Navíc obec od 1.1.2009 bude vyplácet nemocenské dávky.
p. Bakeš – dvanáct let jsme to zvládali. Nyní by to ale chtělo další pracovní sílu na plný
úvazek.
Mgr. Valášek – je to debata o penězích. Bylo řečeno, ţe je to jedna varianta. Nemusela by být
jediná. Není to připraveno tak, abychom věděli, co to přinese.
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organizaci od 1.1.2009.
Hlasování 0 – 7 – 6
Návrh nebyl schválen.
12. Projednání, příp. schválení podílu obce na úhradě domovních přípojek kanalizace.
p. Roček – dostali jste nabídku zhotovitele – tj. firma KVIS Chrudim. Při realizaci prozatím
vznikla určitá rezerva, obec by mohla vybudovat přípojky v rámci díla. Ovšem před deseti
lety si všichni občané připláceli, nemůţeme to nechat zdarma. Kaţdý občan měl propojenou
kanalizaci do dešťové – v případě, ţe byly z vhodného materiálu, byly propojeny po dohodě
s majiteli příslušných nemovitostí. Jsou zhotovené odbočky, revizní šachty. Navrhuji, aby
všichni zaplatili revizní šachtu v ceně 3.900,- Kč bez DPH.
p. Hlavatý – obdrţeli jsme nedatovaný dopis, ţe občané si dohodnou cenu s pracovníkem
firmy KVIS. To, co teď schválíme, bude obec inkasovat od občanů ?
p. Roček – ano, to bude fakturovat obec.
p. Peciválová – fakturace pro letošní rok je uzavřená. Jak to zaúčtujeme ? Co s tím mám
udělat ? Jak to bude v příštím roce ? Můţe mi někdo ze zastupitelů poradit ?
p. Roček – myslím si, ţe to budeme účtovat v příštím roce.
p. Hlavatý – já si myslím, ţe jsme to platili přímo dodavateli.
p. Bakeš – je to tak, lidé si to domlouvali přímo s dodavatelskou firmou.
p. Roček – nikoho jsme nenutili, kdo má ţumpu, můţe si jí ponechat.
p. Bakeš – a co ţivotní prostředí ? Na ekologii se nedbá.
p. Roček – navrhuji, aby občané hradili částku 3.980,- Kč bez DPH.
p. Bakeš – v případě, ţe zruší nevyhovující septiky a ţumpy, přispěl bych i víc.
Mgr. Valášek – potřebujeme zrušit septiky, aby veškerá odpadní voda šla na ČOV, aby zde
byl dostatek bakterií. Potřebujeme napojit občany na kanalizaci přímo.
p. Roček – nyní je napojeno 18 nemovitostí.
p. Fibich – občanům se měl dát termín, dokdy vyřadí septik. Budete s tím mít problémy.
Mrtvá voda nesmí na ČOV. Takhle to funguje všude.
Mgr. Valášek – 3.980,- Kč, to je to, co chceme, aby zaplatili občané ? Víc po nich nechceme ?
p. Bakeš – mělo se to propojit přes septiky.
MVDr. Sedlák – jak to vyřešit ? Nemusí mít kaţdý septik povolení od ţivotního prostředí ?
p. Fibich – dneska je pouze ţumpa na vyváţení. Všude, kde se stavěla kanalizace, se dávala
podmínka, ţe septik do roku zruší. Následně se prováděla kontrola.
p. Kučera – ať doloţí stavební povolení na ţumpy.
p. Roček – tady jsou sto let staré budovy, jak budou stavební povolení dokládat ?
p. Brňák – ať doloţí, jak likvidují ţumpu.
Návrh hlasování : OZ schvaluje úhradu domovní přípojky v částce 4.736,- Kč včetně DPH
za dodání a montáţ revizní šachty v případě, ţe vlastník nemovitosti do 31.8.2009
prokazatelně provede zrušení ţumpy na vyváţení ( septiku ). V opačném případě provede
majitel úhradu obci ve výši celé hodnoty přípojky určené dodavatelem.
Hlasováno : 12 – 0 – 1
13. Navrţení a odsouhlasení názvu ulice v lokalitě Moravany – Jih.
p. Roček – na pracovní schůzce jsem vás ţádal o promyšlení, očekávám tedy vaše návrhy.
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jako letec 312 bombardovací perutě padl v bitvě o Anglii v roce 1944. Můţeme touto formou
uctít památku spoluobčanů padlých ve 2. světové válce. Tedy ulice „Josefa Jiroutka.“
p. Kučera – souhlasím s p. Hlavatým, ale ve zkrácené verzi „J. Jiroutka“
p. Roček – p. Boháčová měla návrh, prosím o přednesení.
p. Boháčová – navrhuji „Pod břízkou“ nebo „U břízky“
p. Hlaváček – navrhuji ulice „Krásná“
Návrh hlasování : OZ schvaluje název ulice v lokalitě Moravany – Jih – „Krásná.“
Hlasováno : 3 – 2 - 8
Návrh nebyl schválen.
Návrh hlasování : OZ schvaluje název ulice v lokalitě Moravany – Jih – „U břízky.“
Hlasováno : 3 – 3 – 7
Návrh nebyl schválen.
Návrh hlasování : OZ schvaluje název ulice v lokalitě Moravany – Jih – „J. Jiroutka.“
Hlasováno : 8 – 0 – 5
V 19.15 hod. odešel pan Hlavatý.
14. Stanovení výše poplatku za odvoz popelnic.
p. Roček – kaţdý jste obdrţel návrh smlouvy od Sluţeb města Pardubic, vedle jsem vám
napsal ceny stávající. Jsou bez DPH. Předběţně jsme to projednávali na pracovní schůzce. Na
základě cenové kalkulace vychází cena na 1.100,- Kč při svozu 2x za měsíc a 700,- Kč při
svozu 1x za měsíc. Je to minimální zvýšení.
MVDr. Sedlák - zůstane tam klausule o osobách ţijících osamoceně ?
p. Roček – ano, bylo by to 350,- Kč.
Návrh hlasování : OZ schvaluje stanovení poplatku za odvoz popelnic na r. 2009 na 700,- Kč
za odvoz 1x měsíčně; 1.100,- Kč za odvoz 2x měsíčně a 350,- Kč za odvoz 1x měsíčně pro
osoby osaměle ţijící.
Hlasováno 12 – 0 – 0
15. Projednání ţádosti o odkoupení pozemkové parcely č. 132/46 v k.ú. Moravany nad
Loučnou p. Fikarovi.
p. Roček – p. Fikar o odkoupení pozemku ţádal jiţ minule. Navštívil mě a ţádal o nové
projednání své ţádosti. Má zájem odkoupit cca 98 m2. Tato parcela je v územní plánu vedena
na výstavbu občanské vybavenosti. Je tedy moţné část z ní odprodat. Doporučuji vyhovět
tomuto stavebníkovi.
p. Kučera – zatím bych se tohoto pozemku nezbavoval.
p. Bakeš – v ţádosti má uvedeno, ţe má zájem o 98 m2 ( s tolerancí 50 m2 ). To se mi nezdá,
nelíbí se mi to.
p. Roček – myslím si, ţe je to jenom překlep, ţe to mělo být 0,5 m2.
Návrh hlasování : OZ schvaluje prodej pozemkové parcely č. 132/46 v k.ú. Moravany nad
Loučnou p. Fikarovi.
Hlasováno 5 – 5 – 2

-816. Projednání záměru prodeje parcel č. 78/13; 78/11 a 78/10 v k.ú. Platěnice o výměře cca
2.300 m2.
p. Roček – ČRS má zájem o vyuţití uvedených pozemků pro další chov ryb. Jedná se o
vodoteč v sousedství s novým rybníkem.
p. Fibich – v části za rybníkem je příkop, lomí se za Kmentovými. Chceme tam udělat
navýšení vody a chovat ryby. Sekáme to, nechali jsme to vyčistit.
p. Hlaváček – bude příkop průtočný ?
p. Fibich – ano.
p. Roček – není hotový geometrický plán. Nechali byste ho udělat ?
p. Fibich – kdyby byla moţnost, měli bychom zájem o celý pozemek za Duhovým jezerem.
Byl by tam klasický rybník, vypustitelný, ne s intenzivním chovem ryb. Je tam nevyuţitelný
prostor ( prochází tam plyn ). Obec by neměla problém se sekáním.Mohl by být částečně i
rekreační.
p. Bakeš – máme zřízené věcné břemeno na sítě, které tam vedou ? Chtěl jsem, aby ve
smlouvě bylo zřízeno věcné břemeno pro právo cesty a chůze pro všechny, kteří chtějí jít
k jezeru, ale nedopadlo to. V pozemku máme vodovod a plynovod do Platěnic.
p. Fibich – je to ošetřené ve smlouvách a navíc tam má předkupní právo obec. My jsme
odkoupili pozemky od soukromých osob. Na nich chcete zřídit věcné břemeno ?
p. Bakeš – ano, břemeno chůze pro občany.
p. Roček – schvalujeme pouze záměr, prodej stejně musíme nejprve vyvěsit. Můţe přijít i jiný
zájemce. Bude muset být znalecký posudek a geometrický plán.
p. Fibich – samozřejmě, v tom nevidím problém.
p. Kučera – je spravená cesta, po které jezdil Agrostav ?
p. Roček – ano, je i zaseto.
Návrh hlasování : OZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 78/13; 78/11 a 78/10 v k.ú.
Platěnice o celkové výměře 2.300 m2.
Hlasováno 11 – 0 – 1
17. Diskuse
Mgr. Valášek – ještě se vrátím k ţádosti p. Fikara., který si jiţ podruhé podal ţádost o
odkoupení pozemku a opět jsme ji neschválili. Sice zde uvedl nesmyslnou toleranci, ale asi
bychom měli zaujmout jiné stanovisko.
p. Roček – hlasování dopadlo tak, jak dopadlo. Musím mu sdělit zamítavé stanovisko.
p. Hlaváček – můţe být naštvaný, ale sám věděl, co kupuje. Musí vědět, co chce.
Mgr. Fibichová – ţádost je jasná a srozumitelná, chce 98 m2. Hlasování proběhlo. Teď bych
se tím nezabývala.
p. Kučera – letos byla schválená částka na opravu chodníků, která nebyla vyčerpaná. Nebylo
by moţné dodělat chodník na hřbitově v Platěnicích ?
p. Roček – projektant kanalizace nedoporučuje. Příští rok máme v rozpočtu 1 mil. Kč. Na
hřbitov se tam určitě najde.
p. Bakeš – jak je to s krouţkem tenisu ?Je pouze pro děti ze ZŠ Moravany ? Mládeţnické
oddíly mají vstup zdarma ? Syn navštěvuje gymnázium v Holicích a měl zájem navštěvovat
tento krouţek. Bylo nám řečeno, ţe je to pouze pro děti ze ZŠ Moravany. Pan ředitel
manţelce doporučil, aby dala dohromady nějaké děti a budou to mít zdarma. Jak to tedy je ?
Pro koho se hala stavěla ? Tohle se mi nelíbí. Proč nemůţe hrát tenis, kdyţ chodí na
gymnázium?
p. Roček – o tom slyším poprvé, nevím o tom.

-9p. Bakeš – děje se něco s parkováním aut ? Trávníky jsou rozjeţděné, z aut teče olej a nic se
neděje. Bavíme se o tom hodně dlouho a nic se stále neděje ( V Dubovci, u SC ).
Ing. Glaser – obdrţel jsem seznam neplatičů odpadů za letošní rok. Není to tak hrozné.
Můţete se na to podívat. Víc jak polovina jsou ti, s kterými nic neuděláme ani po právní
stránce.
p. Roček – je to zásluha i p. Bakešové, ţe je těch neplatičů málo.
p. Matoušek – chtěli jsme to řešit s městskou policií, určitě by problémy s parkováním
vyřešila.
p. Kučera – jaký je posun s kostelem v Platěnicích ?
p. Roček – byl jiţ vypracován projekt pro podání ţádosti a nyní vypracovávají ţádost o
podání dotace.
p. Bakeš – máme na exekuci 3 občany z Pardubicka, kteří neplatili poplatek za popelnice.
p. Brynychová – ZŠ a MŠ jsou příspěvkové organizace, které nemají velký obrat. Je tam
ředitel a ekonomka. Přimlouvala bych se za to, aby v případě, ţe se ze SC stane také
příspěvková organizace, se z něj nestal obrovský úřad. V SC jsem pět let a vţdy nám stačily 3
kontejnery na komunální odpad. Papír jsme tam nechtěli dávat, ale nyní se do TKO papír hází
a přibyl další kontejner. Stále si myslím, ţe bychom měli třídit. Jak to dělají školy ?
p. Roček – chtěl jsem od Technických sluţeb kontejner na papír, ale odmítly, ţe je to málo.
Jedině ho můţete odváţet za peníze do sběrného dvoru.
p. Šedivý – za papír jiţ neplatí, naopak, vy, ţe ho tam odvezete, zaplatíte. Ani mně se nelíbí,
ţe se v obci netřídí. Všichni mladí si zaplatí popelnice 2x za měsíc a netřídí. Nikdo to
nekontroluje. Podívejte se na kontejnery po obcích. Bylo by potřeba, aby se o to obec starala.
p. Roček – víme o tom, mentalitu lidí ale nezměníme.
p. Bakeš – souhlasím s p. Šedivým. Technické sluţby by neměly vyváţet popelnice
s otevřeným víkem a brát vedle stojící pytle s plasty. Ještě ke zřízení příspěvkové organizace
ze SC : kdyţ ve městě bude bytový dům a dole budou obchody a sluţby, nikdo z něj nebude
příspěvkovou organizaci zřizovat.
18. Předsedkyně návrhové komise p. Ţidková přednesla usnesení.
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Usnesení č. 12 :
12/189) Obecní zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o bod „Projednání, případně
schválení záměru prodeje části parcel č. 78/13; 78/11 a 78/10 v k.ú. Platěnice o výměře cca
2.300 m2.“
12/190) Obecní zastupitelstvo neschvaluje návrh p. Hlavatého, aby z programu jednání byl
vypuštěn bod č. 15 – projednání, případně schválení ţádosti o odkoupení pozemkové parcely
č. 132/46 v k.ú. Moravany nad Loučnou.
12/191) Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněný program dnešního jednání.
12/192) Obecní zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi pro usnesení ve sloţení p. M.
Ţidková, MVDr. P. Sedlák a Mgr. Fibichová. Jako ověřovatele zápisu schvaluje p. M. Pýchu
a p. Z. Bakeše.
12/193) Obecní zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu na r. 2009 dle rozpočtového
provizoria.
12/194) Obecní zastupitelstvo schvaluje změny rozpočtu na r. 2008 dle předloţeného návrhu.
12/195) Obecní zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na obecních pozemcích p.č.
891; 830/1 a 834 v k.ú. Platěnice za úplatu 500,- Kč.
12/196) Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat víceúčelový vůz AVIA nejvyšší
nabídce za podmínek splnění technické způsobilosti a za minimální cenu stanovenou
znaleckým posudkem. Vyhodnocení nabídek provede rada obce po řádném vyvěšení nabídky.
12/197) Obecní zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje kamenného materiálu z majetku
obce.
12/198) Obecní zastupitelstvo neschvaluje změnu statutu SC na příspěvkovou organizaci od
1.1.2009.
12/199) OZ schvaluje úhradu domovní přípojky v částce 4.736,- Kč včetně DPH za dodání a
montáţ revizní šachty v případě, ţe vlastník nemovitosti do 31.8.2009 prokazatelně provede
zrušení ţumpy na vyváţení ( septiku ). V opačném případě provede majitel úhradu obci ve
výši celé hodnoty přípojky určené dodavatelem.
12/200) OZ neschvaluje název ulice v lokalitě Moravany – Jih – „Krásná.“
12/201) OZ neschvaluje název ulice v lokalitě Moravany – Jih – „U břízky.“
12/202) OZ schvaluje název ulice v lokalitě Moravany – Jih – „J. Jiroutka.“
12/203) OZ schvaluje stanovení poplatku za odvoz popelnic na r. 2009 na 700,- Kč za odvoz
1x měsíčně; 1.100,- Kč za odvoz 2x měsíčně a 350,- Kč za odvoz 1x měsíčně pro osoby
osaměle ţijící.
12/204) OZ neschvaluje prodej pozemkové parcely č. 132/46 v k.ú. Moravany nad Loučnou
p. Fikarovi.
12/205) OZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 78/13; 78/11 a 78/10 v k.ú. Platěnice o
celkové výměře 2.300 m2.
Ověřovatelé zápisu : p. M. Pýcha
p. Z. Bakeš

Starosta obce :
Vyvěšeno :
Sejmuto :

Místostarostka obce :

