
Zápis č. 7 

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 12.12.2007 
 

 

Přítomni : 13 členů – dle presenční listiny; p. B. Kárych přišel v 17.15 hod., 

 p. Z. Matoušek v 17.25 hod. 

Omluveni : p. P. Hlavatý, p. R. Hlaváček 

 

Jednání zahájeno : 17.05 hod. 

Jednání skočeno : 19.15 hod. 

 

 

1. Starosta přivítal přítomné  a konstatoval, že zápis ze zasedání obecního zastupitelstva, které 

se konalo dne 26.9.2007 byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis 

byl vyvěšen dne 5.10.2007 a sejmut 29.10.2007. Dále konstatoval, že je přítomno 11 členů a 

obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

2. Místostarostka obce seznámila přítomné s programem jednání : 

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. 

2. Přednesení, doplnění a schválení programu. 

3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu. 

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ. 

5. Změny rozpočtu na rok 2007. 

6. Odsouhlasení změny nájemní smlouvy mezi obcemi a LD Vysoké Chvojno. 

7. Projednání, případně schválení smlouvy o spolupráci s Oblastní charitou Pardubice 

na rok 2008. 

8. Projednání umístění sběrného dvoru tříděného odpadu v Moravanech. 

9. Projednání systému shromažďování komunálního a tříděného odpadu v obci. 

10. Projednání, doplnění rozpočtu obce na r. 2008; schválení rozpočtového provizoria. 

11. Projednání, případně schválení dlouhodobé nájemní smlouvy na umístění zařízení 

O2 na vodojemu. 

12. Stanovení výše poplatku za odvoz popelnic a slevy pro osoby osamělé. 

13. Schválení nové zřizovací listiny ZŠ Moravany. 

14. Stav SC – reklamace, provoz. 

15. Diskuse. 

16. Doplnění, schválení usnesení. 

17. Závěr. 

 

p. Louženská – navrhuji vypuštění bodu 9 – projednání systému shromažďování komunálního 

a tříděného odpadu v obci – neboť na tomto pracujeme s p. Hlavatým a zatím to není 

připraveno tak, aby se o tom mohlo jednat a případně schválit 

 

Návrh hlasování : OZ schvaluje vypuštění bodu 9 z dnešního programu jednání. 

         Hlasováno 11 – 0 – 0 

 

Ing. Glaser – navrhuji k bodu 4 nečíst celou zprávu, neboť každý zastupitel jí obdržel 

 

Hlasováno o upraveném programu jednání      11 – 0 – 0 
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3. Členové OZ schválili navržené členy návrhové komise pro usnesení a ověřovatele zápisu. 

Návrhová komise pro usnesení – předseda p. Jaromír Kučera, členové Mgr. Martin Valášek a 

Ing. Jiří Glaser       Hlasováno 9 – 0 - 2 

Ověřovatelé zápisu – p. Zbyněk Bakeš, MVDr. Petr Sedlák  

         Hlasováno 9 – 0 – 2 

 

4. Členové OZ se seznámili s předloženou zprávou kontrolního výboru a berou ji na vědomí. 

 

5. Starosta seznámil přítomné s předloženými změnami rozpočtu na r. 2008 ( viz. příloha ), 

které členové zastupitelstva rovněž obdrželi. 

 

Návrh hlasování : OZ schvaluje předložené změny rozpočtu a to v příjmové i výdajové části o 

12.518.300,- Kč. 

         Hlasováno 9 – 0 – 2 

 

V 17.15 hod. přišel p. Bronislav Kárych. 

 

6. Dalším bodem jednání bylo odsouhlasení změny nájemní smlouvy mezi obcemi a Lesním 

družstvem Vysoké Chvojno. 

p. Roček – cena za podíl dosud činila 3 tis. Kč, nyní podle tohoto návrhu by činila 6 tis. Kč za 

podíl; naše obec má v LD 7 podílů 

 

Návrh hlasování : Roční nájemné se mezi pronajímateli a nájemcem sjednává dohodou ve 

výši 6.000,- Kč/ 1 vlastněný podíl na předmětném majetku, dle článku I. bod 2., nebude-li 

nejpozději do 60-ti dnů před koncem kalendářního roku sjednáno jinak. 

Nájemné je splatné do 31.10. běžného roku, pokud pronajímatelé prostřednictvím valné 

hromady nerozhodnou jinak. 

         Hlasováno 12 – 0 – 0 

 

7. Dále byla na programu jednání smlouva o poskytování sociálních služeb občanům Moravan 

a o úhradě za ně. 

Mgr. Fibichová – smlouva vychází z obsahu smlouvy na letošní rok, pouze se zvýšila částka 

na 150 tis. Kč. Smlouvu jsem zaslala na OCH, zatím nepředložili řádné připomínky, zřejmě 

s ní souhlasí. 

Mgr. Louženská – smlouvu vypracovala komise, je totožná s letošní 

Ing. Glaser – co se stane, když OCH nebude se smlouvou souhlasit a nepodepíše ji ? 

Mgr. Fibichová – vzhledem k tomu, že jsem smlouvu zaslala před třemi týdny a zatím se 

nikdo neozval, předpokládám, že s ní souhlasí; pan Tajovský byl pozván na schůzku 

zastupitelů a ani tam se nedostavil 

p. Kučera – jenom aby to tak bylo, aby v lednu nepřišel s něčím jiným, aby to nebylo jako 

letos 

Mgr. Fibichová – ne, pokud předloženou smlouvu dnes schválíme, předložíme ji charitě 

k podpisu; protože se neozvali, bereme, že s ní souhlasí 

p. Roček -  služba charity je v SC potřeba; jsou zde pouze dvě pečovatelky a kromě toho ještě 

rozvážejí obědy po obci 

 

V 17.25 hod. přišel p. Zdeněk Matoušek. 
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Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytování sociálních služeb 

občanům Moravan a o úhradě za ně. 

         Hlasováno 13 – 0 – 0 

 

 

8. Umístění sběrného dvoru tříděného odpadu 

p. Roček – jak jsem zjistil, naše obec provozuje 4 sběrné dvory a nemá na ně žádné speciální 

povolení, nikdo jej nikdy nepožadoval; učinil jsem dotaz na Magistrátu města Pardubic, 

odboru životního prostředí, kde doposud žádné povolení nikomu nedávali. Zatím jsem sehnal 

vyjádření oddělení vodního hospodářství, ochrany přírody a odpadů a ovzduší, které jste 

každý obdržel. Rozhodnutí KrÚ nemáme, posuďme, zda dvůr přemístíme či nikoliv. Pokud 

dvůr nepřemístíme, budeme dále platit nájemné. 

p. Bakeš Z. – domnívám se, že my nemáme sběrný dvůr, ale sběrnu, protože zde nevybíráme 

nebezpečné odpady; mělo by se zjistit a dořešit zda podle zákona vůbec nějaké povolení 

potřebujeme; z finančních důvodů jsem pro přesun sběrného dvora, ale v rámci legislativy; 

ještě je potřeba dořešit s ČD pozemky, které užívají ( prodat, směnit ) a i pozemky 

v Platěnicích 

p. Roček – nikde není, že je potřeba dořešit pozemky, nikdo nic neříkal, ani při předávání 

funkcí. O tomto problému jsi hovořil pouze na minulém zastupitelstvu.  

p. Bakeš Z. – je to v zápisech, několikrát jsem poukazoval na to, že je to potřeba dořešit 

p. Roček – myslím, že na základě těchto vyjádření bych sběrný dvůr přesunul 

p. Bakeš Z. – víme všichni, že obec obdržela pokutu za skládku; nejdříve přesunutí dořešme 

legislativně  

p. Roček – ano, pokuta byla, ale proto, že jsme k provozování skladky měli termínově platné 

povolení okresního úřadu a to nestačilo, neboť po jejich zrušení jsme museli mít povolení od 

KrÚ, to jsem nevěděl; povolení se sehnalo a zatím další problém nebyl 

p. Kučera – toto vyjádření nám nic neříká;  s přesunutím také souhlasím, je možné, že nemá 

charakter sběrného dvora; určitě by chtělo zjistit, jestli je rozhodnutí potřeba, aby to nebylo 

proti zákonu 

 

Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu, aby do příštího zasedání zjistil, zda 

provozujeme sběrný dvůr nebo sběrné místo a co je k provozování potřeba v souladu se 

zákonem. 

         Hlasováno 13 – 0 – 0 

 

p. Bakeš M. – znám firmy, které dvory přestěhují; na to se dají získat i dotace; když budeme 

stěhovat, tak na úrovni, ať to odpovídá legislativě 

 

 

9.  Rozpočet obce na r. 2008 

p. Roček – rozpočet ještě není připraven do podoby ke schválení, když jsme ho připravovali 

nebyl schválen státní rozpočet; ještě v něm chybí některé položky, ihned po jeho dodělání 

vám jej zašleme a schvalování by mělo proběhnout na zasedání v lednu 2008; 

priority  1) dokončení sportovní haly 

   2) kanalizace Moravany – dokončení a propojení 

   3) nástavba hasičárny 

  4) nákup komunální techniky – nový nosič kontejnerů; náklady na Avii jsou stále     

      vyšší ( je již 12 let stará ) 
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- ještě chybí tvorba rezervního fondu na opravu SC ( fond oprav ); provoz sportovní haly na 

druhé pololetí příštího roku; bude povýšena položka na nebytové hospodářství 

MVDr. Sedlák – povýšil bych náklady na odpadové hospodářství, pokud se změní systém 

shromažďování, měla by být rezerva 

p. Kučera – na opravu místních komunikací je částka 500 tis. Kč – zdá se mně to málo 

p. Roček – počítáme s doděláním komunikace u Kořínka v Platěnicích; nový chodník Na 

obci; chodník v Moravanech naproti Morasu ( od Fialových k ul. Boženy Němcové ); 

přeložky chodníků 

p. Kučera – myslel jsem, že se dodělá chodník ke Košťálovým v Platěnicích; myslím se, že na 

všechny tyhle akce to je málo 

Mgr. Louženská – na některé akce je zažádáno o dotaci 

p. Bakeš Z. – pozor při rušení stávajících příkopů se musí zajistit odvod srážkových vod 

p. Roček – navrhuji na začátek příštího roku schválit rozpočtové provizorium 

 

Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu na rok 2008 dle 

rozpočtového provizoria. 

         Hlasováno 11 – 2 – 0 

 

 

10. Nájemní smlouva na umístění zařízení O2 na vodojemu v Moravanech. 

p. Roček – na vodojemu je v současné době zařízení firmy T-mobile, platí nájemné, které se 

každoročně navyšuje o inflaci, takže v současné době nájemné činí 56 tis. Kč. O2 původně 

nabídli 30 tis. Kč, na můj požadavek navýšili na 56 tis. Kč ročně, ale není zde navýšení o 

inflaci. Navrhuji smlouvu schválit s tím, že se také bude nájemné zvyšovat o roční inflaci. 

p. Bakeš Z. – byla na vodojemu od r. 2002 provedena nějaká oprava na plášti ? Ten vykazoval 

poškození. Navrhuji, aby z těchto peněz byla nejprve provedena oprava pláště. 

p. Roček – částečná oprava byla provedena letos na jaře po vichřici, kdy některé plechy se 

utrhly; firma, která opravu prováděla přidala dva nové plechy. 

Mgr. Valášek – schvalujeme 56 tis. Kč a započtení inflace – bude s tím O2 souhlasit ? 

p. Roček – nevím, pokud s tím nebudou souhlasit, smlouvu nepodepíšu 

p. Bakeš Z. – jaká je výpovědní lhůta ? 

p. Roček – 3 měsíce 

 

Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje dlouhodobou nájemní smlouvu na umístění 

zařízení O2 na vodojemu v Moravanech, s tím, že bude doplněna v článku VII – výše 

nájemného o dodatek, že cena bude každoročně zvyšována o inflaci. 

         Hlasováno 13 – 0 – 0 

 

 

11. Stanovení výše poplatku za odvoz popelnic 

p. Roček – Služby města Pardubic na příští rok cenu nezvedají ( zůstane 900,- a 600,- Kč jako 

letos ). V loňském roce jsme schválili slevu 50% osobám osamělým, takže ji poskytujeme 

nejen důchodcům, ale i osobám v aktivním věku ( já osobně jsem se domníval, že jsme 

schválili slevu pouze pro důchodce, ale ne ). Navrhuji tedy schválit 50 % slevy pouze pro 

důchodce. 

p. Kučera – navrhuji, aby osamělé osoby měli také slevu 

Mgr. Louženská – kolika osob se to dotýká ? 
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p. Roček – šesti 

Mgr. Louženská – pak nemá cenu tuto slevu řešit. 

MVDr. Sedlák – jedna osoba nevyprodukuje tolik odpadu, takže také bych navrhoval slevu 

p. Bakeš Z. – v obci chybí osvěta, proč je čtrnáctidenní svoz  jen za 900,- Kč a měsíční za 

600,- Kč ? V popelnicích jsou stále plasty, které tam nepatří. Osvětou by se měla zabývat 

komise pro životní prostředí. 

 

Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje cenu za sběrné nádoby 120 l na rok 2008  

s měsíčním svozem 600,- Kč, se čtrnáctidenním svozem 900,- Kč, se slevou pro měsíční svoz 

pro osoby osamělé ve výši 50 %. 

         Hlasováno 12 – 0 – 1 

 

 

12. Zřizovací listina pro základní školu 

p. Roček – v základní škole byl letos Krajským úřadem Pardubice proveden hloubkový audit 

z kterého vyplynuly připomínky ke stávající zřizovací listině  ( odkazy na neplatné právní 

normy, doplnění živnostenských listů pro účetní služby prováděné školou ). Ředitel školy 

tedy zřizovací listinu doplnil dle připomínek a obecní zastupitelstvo ji musí schválit. 

 

Návrh hlasování : Obecní zastupitelstvo schvaluje předloženou zřizovací listinu pro Základní 

školu Moravany. 

         Hlasováno 13 – 0 – 0 

 

 

13. Stav Senior centra Moravany  

p. Roček – všichni jste obdrželi seznam uplatněných reklamací; v říjnu 2009 končí záruka na 

celý objekt; největší problém nám dělají okna 

Mgr. Louženská – největším problémem byla kapající vzduchotechnika, předpokládám, že je 

to již v pořádku ( zatím se to nikde neobjevilo ); problém nám dělají terasy, které protékají, 

kromě velké na pavilonu „B“; nejvíce protéká terasa, která směřuje do ul. Jiráskova, 

posledním řešením bylo to, že odvezli zeminu a udělali novou izolaci. Tato terasa se již 

nebude osazovat. S okny nevím, co se bude dít, záleží na tom, co vzejde z jednání mezi 

dodavatelem oken ( firma Vekra ) a firmou Domec. Stále probíhají spory s vyúčtováním, ve 

všech bytech a prostorách, co pronajímáme, budou osazena poměrová měřidla na radiátory, 

splácet se budou v nájmu. SC je v současné době plně obsazené. Jeden byt je blokovaný 

z důvodu neuzavřeného dědického řízení ( zemřelý nemá dědice, byt je zapečetěný ); budeme 

se bránit, máme ušlý zisk. 

p. Roček – na okna máme znalecký posudek; Domec je před třemi lety přetíral, i to co 

přetřeli, je zničené. Výrobce bude svádět vinu na uživatele, podle něj se mají 2x ročně 

balzamovat. Zvony jsou zkolaudované a přivezené v Moravanech. Domec podepsal smlouvu 

na úhradu montážní jednotky s p. Bouchalem, uhradí alikvotní část ( asi 108 tis. Kč ), my 

máme v rozpočtu na příští rok na dokončení zvonkohry 250 tis. Kč. 

p. Kučera – komu se vrací peníze, když není žádný dědic ? 

p. Peciválová – na jeho účet, notář s tím bude pracovat, pak rozhodne soud, kdo bude dědicem  

( buď obec nebo místo úmrtí ) 
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14. Diskuse 

p. Roček – součástí rozpočtu je 180 tis. na činnost policie, ale měla by dostat to, co jste dnes 

obdrželi v materiálech; podařilo se zajistit na letošní rok dotaci ve výši 10 mil. Kč na 

výstavbu haly; stavba musí být zkolaudována do 30.6.2008, závěrečné vyúčtování musí být 

provedeno do 31.12.2008 

p. Bakeš Z. – co se týká obecní policie, obce by neměly platit to, co by měl zajišťovat stát; 

městská policie hlavně měří rychlost místo toho, aby zajišťovala pořádek v obci, jsem proti 

tomu; pokud bude ve čtrnácti obcích, kolik budou mít času na obec ? Nebudou stíhat a 

nepřijedou. 

p. Kučera – na splavem v Platěnicích se čistí jez, jezdí tam s Tatrou, je tam rozbitá cesta, která 

byla před tím v pořádku, je potřeba aby to po ukončení práce dali do pořádku 

p. Kárych – OZ by mělo schválit, zda policie tady bude a zda se zařadí do návrhu rozpočtu ? 

Mělo by se dneska rozhodnout. 

p. Roček – já si myslím, že je součástí projednání rozpočtu. 

p. Bakeš Z. – navrhuji, aby částka na policii byla vyškrtnuta z rozpočtového provizoria, 

nevíme jestli ji po novém roce budeme mít 

Mgr. Valášek – pokud bude mít policie 6 členů na 14 obcí, přijede, když je budeme 

potřebovat ? 

p. Bakeš Z. – budeme platit 6 lidí, kteří budou přejíždět z místa na místo a nic z toho 

nebudeme mít 

Mgr. Valášek – měli bychom být opatrní, co bude vykonávat a jakou to bude mít efektivitu 

p. Roček – snažili se i ve dvou lidech, když jsem je zavolal 

p. Kučera – teď po půl roce by mělo být provedeno nějaké vyhodnocení 

Mgr. Louženská – byl tady starosta Dašic p. Hora; když policii zavoláme, oni přijedou a my 

to zaplatíme 

p. Roček – já jsem po schválení smlouvy naším OZ smlouvu podepsal, Dašice ji do dneška 

nevrátili 

p. Bakeš Z. – pokud se budeme chtít připojit, můžeme kdykoliv; jaké služby nabízejí do 

budoucna; ať dají vyúčtování za uplynulé měsíce 

p. Roček – dávám hlasovat o návrhu p. Z. Bakeše 

Návrh hlasování : OZ schvaluje, aby z návrhu rozpočtu na r. 2008 byla vyškrtnuta částka na 

městskou policii. 

         Hlasováno 9 – 1 – 3 

 

Ing. Bakeš M. – opět se vracím k problému sokolovny, není síla přes sokol sehnat dotaci; 

navrhuji, aby  příští OZ opět jednalo o jejím převodu na obec; obec má možnost sehnat peníze 

na příští rok; peníze z EU dávají až do výši 90 %  nákladů; je tady šance, žádám, aby bylo 

zařazeno na příští jednání 

p. Roček – TJ Sokol zaslal před třemi měsíci dopis na Obec sokolskou do Prahy, zatím se 

nikdo neozval  

Mgr. Louženská – dostala jsem za úkol zodpovědět dotaz z minulého OZ, zda existuje školská 

komise a vyřešení údajného úplatku; školská komise nebyla ustanovena, při ZŠ funguje rady 

školy, která se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ). V její kompetenci není 

vyšetřovat ředitele školy. Ředitel školy napsal čestné prohlášení a otevřený dopis, který jste 

všichni obdrželi. Podle mě by bylo korektní zajít za osobou, které se to týká a teprve potom se 

ptát veřejně s tím, že vše projde tiskem a bude na úřední desce. 

p. Brynychová – v říjnu jsem napsala radě a zastupitelstvu, kde jsem žádala o řešení a 

odpověď, ve zpravodaji jsem se dočetla, že rada vzala dopis na vědomí a nic víc se nestalo.  
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Do dnešního dne jsem nedostala odpověď. Částka za odpady – nás je 80 osamělých na 3 

kontejnery. 

Mgr. Louženská – v SC účtujeme za skutečný objem odložených odpadů, takže platíte 

skutečné náklady, které jsou nižší, než poplatek za osoby osamělé v obci. 

p. Roček – dotaz projednala rada, mezitím došlo k vyřešení některých připomínek, domníval 

jsem se, že budete se stávajícím řešením spokojena. Klidně ten dopis dám zastupitelům na 

příštím jednání.  

p. Brynychová – od srpna 2005 nefunguje v kuchyni měřič na teplou vodu, funguje tam ? 

p. Roček – ne 

p. Brynychová – není vyřešený úklid; jaká je cena obvyklá v obci ? To taky nevíme. 

Mgr. Louženská – podobné zařízení v obci není, vycházíme z nákladů na úklid v SC. 

p. Bakeš – SC funguje dlouho, již to mělo být doladěné tak, aby nedocházelo k problémům a 

vše mělo být pevně stanoveno; např. hlavní vchod do knihovny je přes SC, aby se tam dostali 

vozíčkáři nebo maminky s kočárky; v knihovně není WC pro veřejnost, je tam jediné pro 

knihovnici, z hygienických důvodů nemůže veřejnost užívat; v SC je WC zavřené; hala je 

veřejný prostor, je tam hlavní vstupu do SC, kuchyně i knihovny, a přitom WC se ve tři 

hodiny zamyká. 

p. Roček – jakou toaletu používala knihovna dříve ? Chození návštěvníků knihovny na WC 

v SC je k nevoli občanů SC. 

Mgr. Louženská – v hale je zařízení, které lehce někdo může odnést pokud zůstane otevřeno; 

WC se zamyká s ukončením provozu baru a kuchyně; domnívám se, že pro vozíčkáře je stále 

odemčené. Jak chcete řešit úklid haly, teplo, spotřebovanou vodu, když bude otevřeno ? Když 

bude hala veřejně přístupná, nedokážu si představit, jak to bude vypadat  když si tam přijde 

kdykoliv, kdo chce – třeba si zahrát karty. Bydlí zde staří lidé, kteří potřebují klid a pocit 

bezpečí. Musí se zamykat, aby se občané SC cítili bezpečně. 

p. Bakeš Z. – já to řešit nebudu, vy máte zkušenosti, dělala jste tam 

Mgr. Louženská – jste zastupitel, můžete navrhnout řešení. My jsme to vyřešili a vy to 

napadáte. 

p. Bakeš Z. – navrhuji, aby starosta dořešil problémy s užíváním SC 

p. Brynychová – na WC chodí jedině děti, klíče jim půjčí knihovnice; halu považuji za 

veřejný prostor 

Mgr. Louženská – a co zamykání ? 

p. Brynychová – to neřeším 

Mgr. Valášek – měl by tam fungovat vrátný, aby mohla být hala veřejně přístupná 

p. Mitterwald – dohadujete se o něčem, o čem nemáte ani ponětí; v noci přijede záchranka a 

nedostane se tam; návrh p. Valáška je k smíchu. Bylo by dobré seznámit se s problémem 

anebo se zeptat lidí co tam bydlí, jak to chodí. 

Mgr. Louženská – je to dům s pečovatelskou službou, každý nájemník má několikery klíče od 

bytu, má je dát rodině nebo sousedovi pro takové případy. 

Mgr. Januš – hodiny u školy jdou stále pozdě, mám objednat firmu ? Nelíbí se mi, jak jste můj 

problém „zametli pod stůl“. Jste pro to, aby se mně p. Bakeš omluvil ? Stačí tady, požaduji 

satisfakci za urážku. 

p. Roček – po stránce právní vznesl p. Bakeš dotaz, ne obvinění. 

p. Bakeš Z. – byl to dotaz, po obci se objevovaly klepy, vyřešil jsi to prohlášením, mně to 

stačí. Máme jako zřizovatelé školy právo se zeptat, zda jsou pravdivé nebo ne. 

Mgr. Valášek – školská rada je orgánem zřizovatele, tedy dotaz měl být vznesen k radě obce. 

p. Roček – diskusi k tomuto problému bych ukončil, je věcí každého, zda se na základě klepů 

zeptá, či nikoli. Já osobně bych se na zastupitelstvu takto neptal. 
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p. Topinka – chtěl bych požádat pana starostu, aby písemně určil někoho, kdo bude 

kontrolovat technická zařízení a odečty měřičů v SC. 

p. Brynychová – je problém, že by vedoucí měla být trochu hospodářkou, aby zajistila topení, 

opravu měřičů apod. 

Mgr. Louženská – topičem je p. Holota, topení je plně v jeho kompetenci – je proškolený 

p. Brynychová – vedoucí by měla mít určené úřední hodiny a být tam 

p. Matoušek – v SC bylo založeno občanské sdružení, to by problémy mělo řešit 

p. Brynychová – ne, to se stará o kulturu a sportovní vyžití občanů. Samospráva byla, starosta 

řekl, že každý má svoji smlouvu a má se starat o sebe. 

 

 

15. Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení. 

         Hlasováno 12 – 0 – 1 
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Usnesení č. 7 

Obecní zastupitelstvo 

 

7/95) Schvaluje vypuštění bodu č. 9 navrženého programu jednání. 

7/96) Schvaluje upravený program jednání. 

7/97) Schvaluje členy návrhové komise pro usnesení. 

7/98) Schvaluje ověřovatele zápisu. 

7/99) Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení OZ. 

7/100) Schvaluje změnu nájemní smlouvy s LD takto : Roční nájemné se mezi pronajímateli a 

nájemcem sjednává dohodou ve výši 6.000,- Kč/ 1 vlastněný podíl na předmětném majetku, 

dle článku I. bod 2., nebude-li nejpozději do 60ti dnů před koncem kalendářního roku 

sjednáno jinak. Nájemné je splatné do 31.10. běžného roku, pokud pronajímatelé 

prostřednictvím valné hromady nerozhodnou jinak. 

7/101) Schvaluje smlouvu o spolupráci s Oblastní charitou Pardubice na r. 2008. 

7/102) Pověřuje starostu, aby zjistil, zda provozujeme sběrný dvůr nebo sběrné místo a co je 

třeba zajistit, aby mohl být provozován v souladu se zákonem. 

7/103) Bere na vědomí, že návrh rozpočtu bude doplněn a předložen zastupitelům 

k projednání na příštím zasedání OZ. 

7/104) Schvaluje čerpání rozpočtu na r. 2008 dle rozpočtového provizoria. 

7/105) Schvaluje dlouhodobou nájemní smlouvu na umístění zařízení O2 na vodojemu, která 

bude doplněna o článek, že cena bude každoročně zvyšována o inflaci. 

7/106) Schvaluje cenu za sběrné nádoby 120 l na r. 2008 s měsíčním svozem 600,- Kč; se 

čtrnáctidenním svozem 900,- Kč a se slevou pro měsíční svoz  pro osaměle žijící osoby ve 

výši 50% . 

7/107) Schvaluje předloženou zřizovací listinu pro Základní školu Moravany. 

7/108) Bere na vědomí zprávu místostarostky o stavu SC, reklamací a provozu. 

7/109) Bere na vědomí informaci starosty o zvonech pro SC. 

7/110) Schvaluje návrh p. Z. Bakeše, aby byla vyškrtnuta částka z návrhu rozpočtu na obecní 

polici na rok 2008. 

7/111) Schvaluje přednesený návrh usnesení. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : p. Z. Bakeš 

 

   MVDr. P. Sedlák 

 

 

 

 

Starosta obce :       Místostarosta obce : 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 19.12.2007 

Sejmuto dne : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


