
Zápis č. 7 

ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 9. 12. 2015 

 

 

Přítomno:    13 členů + 1 člen přišel v 17,25  hod.– dle prezenční listiny 

Omluveni: Ing. Bakeš  

Začátek zasedání:   17,00  hod. 

Konec zasedání:      19,45  hod. 

 

 

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis  zastupitelstva obce, konaného dne  2. 9. 

2015, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 

11. 9. 2015 a sejmut 2. 10. 2015. Dále konstatoval, že je přítomno 13 členů a zastupitelstvo 

obce je usnášeníschopné. 

 

 

2. Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s návrhem programu zasedání. 

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.                            

  2. Přednesení, doplnění a schválení programu jednání.                                                                                  

  3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.                                                             

  4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 

      obce.                           

  5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 7/2015.                                                                                  

  6. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej  pozemku p. č. 47/8 o výměře 315 

      m2 v k . ú. Moravanský.                                                                      

  7. Projednání, příp. schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku s omezujícími 

      podmínkami na  pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikl 

      oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro 

      zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Moravany.                                                                           

  8. Projednání, příp. schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi 

      SmP – Odpady a.s. a obcí Moravany, dodatek se týká stanovení ceny za svoz TKO pro rok 

      2016.                                                    

  9. Projednání, příp. schválení předkupního práva na  odkoupení chaty majitelky p.  

      Burgerové, ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách  v podílovém 

      vlastnictví 16 měst a obcí.                               

10. Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových 

       změn provedených do konce  roku 2015.                                                  

11. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2016.                                                                                      

12.  Diskuse 

13.  Přednesení usnesení 

14.  Závěr 
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Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. 

                                                                                                          Hlasování  13 – 0 – 0 

 

 

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení 

p. Sychru, jako členy p. Venclovou a p. Brňáka. 

                                                                                                                Hlasování   13 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Červenou a p. 

Horodyskou.         

                                                                                                                Hlasování   13 – 0 – 0 

 

 

4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých zasedání zastupitelstva 

obce.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení 

z minulých zasedání zastupitelstva obce.  

 

 

5.  Projednání, příp. schválení  rozpočtového opatření č. 7/2015.  

p. Roček: co se týká akce rozšíření kanalizace Platěnice, v letošním roce nám peníze na tuto 

akci v rozpočtu zbydou, doplácet se bude příští rok. My jsme dostali od MZe povolení na dvě 

změny v projektu, a to část kanalizace se z tlakové mění na gravitační a termín dokončení  

akce je 30. 5. 2016, kdy musíme předložit kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci. 

p. Brňák: kdy se budou moci lidé do kanalizace napojit? Až po kolaudaci? 

p. Roček: ano. Naštěstí se lidé na to těší a zajímají se. Teď tam u některých nastal problém. 

Výstavbou nového chodníku jim byly přerušeny trativody do řeky Loučné. 

 

Návrh hlasování:  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015. 

 

                                                                                                                Hlasování   13 – 0 – 0 

 

V 17,25 hod. přišel p. Faltys. 

 

 

6. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej  pozemku p. č. 47/8 o výměře 315 m2 

v k . ú. Moravanský.   

p. Roček: o tento pozemek mají zájem Alena a Jaroslav Rigleviczovi z Kostěnic. V 

Moravanském vlastní už  sousední pozemek, na kterém chtějí postavit dřevostavbu a tento  
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svůj pozemek by chtěli rozšířit. Pozemek leží ve slepé ulici za nemovitoctí Valkounových, je 

to ta cesta dozadu. Když si Rigleviczovi začali obíhat úřady, Hasičský záchranný sbor 

Pardubicesi dal podmínku, že na jejich pozemku, který už vlastní, musí být točna pro hasičská 

auta, kdyby došlo k požáru. Kdyby ji tam vybudovali, museli by nemovitost postavit dál od 

cesty a nesměl by tam být plot. Když schválíme prodej jimi žádaného pozemku, bude moci 

být točna  

přesunuta na tento pozemek. V současné situaci tam nevede cesta až do konce, nejsou tam 

vybudované inženýrské sítě. Když budeme chtít stavebníka podpořit, měli bychom mu 

pomoci cestu nebo nějakou zpevněnou plochu vybudovat. 

p. Jiroutová: a proč to ti hasiči neřešili dřív? Vždyť tam stojí další nemovitosti. 

Mgr. Januš: ona auta nemají zpátečku? Stejně, když se něco stane, přijede těch aut víc. 

p. Roček: ideální by bylo, kdyby se nám podařilo tuto komunikaci zprůjezdnit a napojit na 

hlavní komunikaci proti první nemovitosti od Moravan, kde bydlí Josef Adámek. Tam jsou 

obecní pozemky. 

p. Jiroutová: uvažuje se do budoucna o tom, že by tam byla nova zástavba? 

p. Roček: ano, v novém ÚP je tato lokalita určena k zástavbě. 

Mgr. Louženská: ale nepočítali jsme s tím, že by tam někdo chtěl tak rychle stavět. 

p. Roček: cena za tento pozemek vychází ze znaleckého posudku a činí 41 530,- Kč. Kupující 

by navíc zaplatili cenu za vypracování znaleckého posudku a návrh na vklad do katastru 

nemovitostí. Ve smlouvě je uvedeno, že platba bude provedena do 10 dnů od podpisu kupní 

smlouvy. Potom dáme smlouvu na katastr nemovitostí. 

Ing. Křivka: nebude potřeba na případnou novou výstavbu vypracovat zastavovací studii jako 

tomu bylo proti Morasu? 

p. Roček: zatím ne. Další žádosti o stavbu tam zatím nejsou. Jinak zastavovací studii na 

pozemky proti Morasu jsem v úterý přivezl potvrzenou a je tedy platná. 

 

Zastupitelstvo obce  schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 47/8 o výměře 315 m2 

v k. ú. Moravanský pro manžele Alenu a Jaroslava Rigleviczovi za cenu 41 530,- Kč.  

Kupující platí vypracování znaleckého posudku 600,- Kč a 1 000,- Kč za návrh na vklad do 

katastru nemovitostí.  

                                                                                                              Hlasování   14 – 0 – 0 

 

 

7. Projednání, příp. schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku s omezujícími 

podmínkami na  pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikl 

oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Moravany.  

p. Roček: je to pozemek, který vznikl oddělení od pozemku 192/1 v k. ú. Platěnice v místě, 

kde je v zatáčce zahrada pana Borovce, je to zelený pás u zrcadla. Teď nevím, jestli plot 

oddělující tento nově vzniklý pozemek a stávající pozemek je na správném místě. Ale podle 

geometrického plánu by to tak mohlo být. Do budoucna by se tam dal udělat např. Chodník. V 

pozemku je uložen vodovod a je tam věcné břemeno.                                                                           
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Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku 

s omezujícími podmínkami na pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice, který 

vznikl oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Moravany. 

 

                                                                                                              Hlasování   14 – 0 – 0 

 

 

8. . Projednání, příp. schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené mezi 

SmP – Odpady a.s. a obcí Moravany, dodatek se týká stanovení ceny za svoz TKO pro rok 

2016.                                                    

p. Roček: obec podepsala v roce 2009 smlouvu o svozu TKO. Každoročně nám předkládají 

návrh dodatku ke smlouvě, kde je uvedena cena za svoz odpadu jak z domácností, tak i z obce 

velké kontejnery 1 100 l. Nám se v letošním roce podařilo z některých neplatičů platby dostat, 

děvčata to hlídají. Likvidace odpadu nás v současné době stojí jednou tolik, než vybereme od 

obyvatel na poplatku za svoz TKO. Vybereme cca 450 000,- Kč a cca 900 000,- Kč nás to 

stojí. Od března bychom chtěli zprovoznit vlastní sběrné místo. Nyní se stává, že nám do 

obecních kontejnerů v areálu S-firmy vozí odpad i cizí lidé. Nikdo to nehlídá. My bychom teď 

měli schválit ceny za svoz TKO pro domácnosti. Několik let jsme nezdražovali. 

p. Faltys: já navrhuji cenu o 100,- Kč zvednout. I tak se to oproti svozu firmy Marius-

Pedersen vyplatí. 

Mgr. Louženská: já bych souhlasila, akorát měsíční svoz bych zvedla o 50,- Kč. Pro osoby 

osaměle žijící bychom mohli stávající poplatek ponechat. Je to zvýšení ročního poplatku, 

pořád je to levnější než kdyby se platil poplatek na hlavu. 

Ing. Křivka: navrhuji udělat anylýzu opravdových nákladů za svoz TKO a kolik se vybere a 

uveřejnit to ve zpravodaji. 

p. Roček: kdyby byl poplatek na hlavu, obec by doplácela  méně peněz. Navíc bychom měli 

schválit i poplatek pro osoby, kteří mají ve vlastnictví nemovitost na území obce a nemají tak 

trvalý pobyt. Ti platit nechtějí, protože platí poplatek tam, kde mají trvalý pobyt. Proto jsme 

se rozhodli nechat schválit i poplatek pro ně. Všude to tak je, prostě i chalupáři musí platit za 

svoz TKO, také produkují odpad. 

Mgr. Januš: to je samozřejmé, já také platím 300,- Kč za chalupu. Popelnici tam nemám, ale 

platit musím. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 

uzavřené mezi SmP – Odpady a.s. a obcí Moravany pro rok 2016. 

 

                                                                                                             Hlasování 14 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje ceny za svoz TKO takto: 

                             Svoz 1x  14 dní          1 400,- Kč 

                             Svoz 1x  měsíčně          950,- Kč 
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                             Svoz pro osoby osaměle žijící 1x měsíčně        450,- Kč. 

Poplatek bude uhrazen do konce února 2016. 

 

                                                                                                               Hlasování 12 – 0 – 2 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje poplatek za svoz TKO na rok 2016 pro 

fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,  byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 

poplatku na jednu fyzickou osobu. Pro obec Moravany a místní části je stanovena cena 450,- 

Kč při svozu 1x měsíčně. Poplatek bude uhrazen do konce měsíce února 2016. 

 

                                                                                                                 Hlasování 14 – 0 – 0 

 

 

9. Projednání, příp. schválení předkupního práva na  odkoupení chaty majitelky p. Burgerové, 

ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách  v podílové vlastnictví 16 měst a 

obcí. 

p. Roček: naše obec je členem Lesního Družstva Vysoké Chvojno a v této společnosti máme 

členský podíl. Lesní Družstvo jako celek vlastní i pozemek u rybníka Hluboký u Holic, na 

kterém stojí rekreační chaty. Jednu chatu s č. ev. 39 chce její majitelka prodat a lesní družstvo 

má na ni předkupní právo. My bychom teď měli odhlasovat, zda o toto předkupní právo 

máme zájem. 

 

Návrh hlasování:  Zastupitelstvo obce schvaluje  uplatnění předkupního práva na odkoupení 

chaty  majitelky p. Burgerové, ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách  

v podílovém  vlastnictví 16 měst a obcí. 

 

                                                                                                              Hlasování 0 – 14 – 0 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

10.  Projednání, příp. schválení pověření rady obce k předběžnému schválení rozpočtových 

změn provedených do konce  roku 2015. 

p. Roček: aby paní účetní mohla provádět platby od dnešního dne do konce roku, které budou 

vyžadovat změnu rozpočtu, je potřeba, aby zastupitelstvo obce pověřilo radu ke schválení 

případných rozpočtových opatření v tomto období. 

Mgr. Louženská: jedná se spíš o dotace, kdyby bylo ještě něco potřeba. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 8 

k rozpočtu za rok 2015 pro operace, které vzniknou za období od data 9. 12. 2015 do 31. 12. 

2015 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: 

- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů. 
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- Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, 

předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo 

položky finančního vypořádání. 

- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje 

ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí 

soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení. 

- Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby 

v případech přesunů příjmů a výdajů. 

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách ke schválení zastupitelstvu obce na prvním zasedání roku 2016. 

 

                                                                                                        Hlasování   14 – 0 – 0 

 

 

11. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2016.    

p. Roček: Ani letos zatím nemáme schválený rozpočet obce na rok 2016. Ten bychom měli 

schvalovat v únoru. 

Mgr. Louženská: návrh rozpočtu ještě není připravený, je tam potřeba ještě zapracovat nějaké 

částky. Po dohodě s paní účetní vám bude návrh rozpočtu zaslán e-mailem do konce týdne. 

Vy budete mít čas do 4. 1. 2016 posílat připomínky nebo návrhy na úpravy. Rada obce se 

sejde 6. 1. 2016 a vypracuje konečný návrh rozpočtu. Ten se musí na patnáct dní vyvěsit na 

úřední desce a začátkem února bychom rozpočet schválili. 

p. Roček: nás v příštím roce čeká výstavba nové ČOV. Akce musí být dokončena do konce 

roku 2017. Rozpočet na tuto akci činí 30 000 000,- Kč. Získali jsme dotaci, ale budeme muset 

doložit, jak tuto akci dofinancujeme. Dnes ještě nedokážeme říct, kolik peněz na účtu zbyde k 

31. 12. 2015. Zatím to vypadá, že budeme muset žádat o poskytnutí úvěru. Dále jsme do 

rozpočtu dali 4 000 000,- Kč na rekonstrukci sokolovny. Máme možnost získat dotaci na její 

zateplení, ale ta se poskytuje pouze na budovy zbavené vlhkosti. Musíme to pečlivě zvážit, 

protože z uznatelných nákladů byla hydroizolace vyškrtnuta. Když budeme chtít o dotaci 

žádat, musíme budovu odizolovat na vlastní náklady. Hydroizolace je naplánována v druhé 

etapě. Máme obavy, abychom to stihli před podáním žádosti. Abych se vrátil k rozpočtu, je 

lepší ho dotvořit s konkrétní konečnou částkou z roku 2015, proto bychom teď měli hlasovat 

o schválení provozoria pro rok 2016 do doby schválení rozpočtu. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje přijetí rozpočtového provizoria tak, aby 

výdaje běžného měsíce v roce 2016 do schválení rozpočtu na rok 2016 činily maximálně 1/12 

rozpočtu obce pro rok 2015. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech 

pokračování v započatých akcích v roce 2015. 

 

                                                                                                          Hlasování 14 – 0 – 0 
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12. Diskuse  

Mgr. Januš: jedná se mi o zatékání do budovy ZŠ II. stupně.  My jsme letos nechali 

vymalovat, je už poškozená malba. Já jsem předevčírem čistil střechu od jehličí, nenašel jsem 

tam jediný patrný problém. Žádné jezero jsem tam nenašel. Ta střecha už má take své za 

sebou, je tam lepenka, ty spoje už asi těsnit nebudou. Do budoucna bude potřeba střechu 

zrekonstruovat. Ale mě teď nejvíce trápí zatékání kolem oken. Myslím, že práce při výměně 

oken nebyly provedeny kvalitně. 

p. Roček: zjistíme, co je ve smlouvě, zda je stavba ještě v záruce. To nemůžeme nechat. 

Firma, která okna montovala, už neexistuje. 

Mgr. Louženská: ale to nebyl náš subdodavatel. 

Ing. Křivka: já jsem o tomhle problému mluvil s firmou Marhold, slíbili, že se za tebou staví, 

ty jim to ukážeš. 

p. Roček: školu zateplovala firma Rudolf Kmoch, není to ani tři roky. Podívám se do 

smlouvy. 

Mgr. Januš: já bych ještě touto cestou rád poděkoval sponzorům, kdy se nám podařilo sehnat 

50 000,- Kč na financování úvazku asistenta pedagoga. Firma SmP-Odpady Pardubice nám 

zajistila schodolez, v pondělí 14. 12. 2015 nám ho budou oficiálně předávat. Do budoucna 

máme vystaráno, kdyby k nám chodily další postižené děti. Ten schodolez stál přes 120 000,- 

Kč. Já jsem psal poděkování všem sponzorům do zpravodaje. Chtěl jsem, aby se předání 

schodolezu zúčastnil krajský tisk a televize, ale asi to pro ně není důležité. Mám napsat 

nějakou zprávu a oni ji možná zveřejní. 

p. Roček: děkuji. Střechu a zatékání kolem oken musíme řešit. 

p. Jiroutová: jak to vypadá s umístěním zrcadel u nás v Moravanském? 

p. Roček: ing. Křivka zpracoval požadavek na změnu dopravního značení. 

Ing. Křivka: setkal jsem se osobně s panem Fialou, panem Brožem, osobně jsem si vyzkoušel 

vyjet autem ze dvora do silnice. Náš požadavek jsem předal starostovi a ten se obrátil na 

Krajský úřad Pardubice, odbor dopravy. 

Mgr. Louženská: není to naše komunikace a my na ní sami od sebe nemůžeme nic udělat. 

Ing. Křivka: měla by tam být plná čára a v tomto úseku omezená rychlost na 40 km/hod. A 

umístění 3 kusů dopravních zrcadel. A samožřejmě požádáme o spolupráci policii. 

p. Roček: já jsem ofotil katastrální mapu Moravanského, požadavky jsem do ní zakreslil a 

společně s písemnou žádostí jsme to poslali na odbor dopravy Krajského úřadu Pardubického 

kraje. Nyní čekáme na jejich vyjádření. 

Mgr. Januš: já se ještě vrátím ke sponzorskému daru. Já jsem těch 50 000,- Kč převedl do 

rezervního fondu a slíbil jsem sponzorům, že peníze budou použity jen na financování 

asistenta pedagoga. Tak abyste se nedivili, že je v rezervním fondu tolik peněz. 

Mgr. Louženská: a můžeš to tak udělat? 

Mgr. Januš: ano. Rezervní fond ti dovoluje z něj použít finanční prostředky na cokoliv ve 

prospěch školy. 

p. Roček: chtěl bych vás informovat o situaci ve sportovní hale. Správce haly je dlouhodobě 

nemocný a my to musíme řešit. Od 1.1.2016 nastupuje do pracovního poměru na dobu určitou  

 



-  8  - 

 

paní Miroslava Hájková. Do konce roku se v hale střídá Karel Šedivý a pan Chrudimský z 

Dašic. 

Mgr. Louženská: společně s podklady jednání jste dostali rozpis termínů zasedání 

zastupitelstva v příštím roce. Zapište si termíny do nových diářů, ať někdo nezapomene. 

p. Brňák: proč se osvětlení sběrného místa dělá tak složitě, když vedle je trafo? 

p. Roček: my jsme to zadali jako nové odběrné místo. 

p. Brňák: to jo, je to nové odběrné místo, ale hned by se mělo řešit i osvětlení. Budeš mít 

nějakou sazbu za odběr a jinou za osvětlení. 

p. Roček: proběhlo tam místní šetření, ale ještě se na to podíváme. 

p. Brňák: chtěl bych se  ještě zeptat k sokolovně. Ze začátku byla jmenována komise. Jakmile 

se vybrala firma na stavební práce, komisi nikdo neinformuje, jak stavba probíhá. Udělalo se 

výběrové řízení a komisi už nepotřebujete. Slyšel jsem něco o propadlém stropu. Byl jsem se 

tam několikrát podívat. Strop nespadl díky betonovému věnci, ale byla použita špatná 

technologie. Je to podepřené. Myslím si, že pracovní skupina by měla být informována. 

Ing. Křivka: je pravda, že z poslední schůzky komise ještě nemám zápis hotový. Dodělám ho 

a pošlu všem. Stavba běží, děláme kontrolní dny. 

p. Roček: Jarda má pravdu, komise by se  měla sejít měla by být informována. Mohli bychom 

se sejít tak v polovině ledna. Domluvím se s panem Svobodou, který nám dělá stavební dozor. 

Možná bude mít zpracovanou druhou etapu oprav. 

p. Brňák: mluvili jste tady o hydroizolaci. Zezadu budovy už mohl být výkop a mohli jsme 

sledovat, jak voda stoupá nebo klesá. 

p. Roček: paní projektantka Bažantová si nechala dělat průzkum, je tam studna, měřila 

hladinu a z toho vycházela v projektové dokumentaci. 

p. Brňák: tam jsou šachty a ty jsou suché, viděli bychom, jak tam voda pracuje. 

p. Roček: v projektu je přesně, co se má dělat. Sešli bychom se tedy v polovině ledna. 
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Usnesení  jednání zastupitelstva Obce Moravany dne 9. 12. 2015 

   

7/84 Zastupitelstvo obce  schvaluje program jednání. 

 

7/85 Zastupitelstvo obce  schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, 

jako členy p. Venclovou a p. Brňáka. 

  

7/86 Zastupitelstvo obce  schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Červenou a p. Horodyskou. 

 

7/87 Zastupitelstvo obce  bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení 

z minulých zasedání zastupitelstva obce. 

 

7/88 Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015. 

 

7/89 Zastupitelstvo obce  schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 47/8 o výměře 

315 m2 v k . ú. Moravanský pro manžele Alenu a Jaroslava Rigleviczovi za cenu 41 530,- Kč.  

Kupující platí vypracování znaleckého posudku 600,- Kč a 1 000,- Kč za návrh na vklad do 

katastru nemovitostí.                                                                    

 

7/90 Zastupitelstvo obce  schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku s omezujícími 

podmínkami na pozemek p. č. 192/2 o výměře 88 m2 v k. ú. Platěnice,  který vznikl 

oddělením geometrickým plánem z pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Platěnice od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových pro obec Moravany. 

 

7/91 Zastupitelstvo obce  schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené 

mezi SmP – Odpady a.s. a obcí Moravany pro rok 2016. 

 

7/92 Zastupitelstvo obce  schvaluje ceny za svoz TKO takto: 

Svoz 1x  14 dní          1 400,- Kč 

Svoz 1x  měsíčně          950,- Kč 

Svoz pro osoby osaměle žijící 1x měsíčně        450,- Kč. 

Poplatek bude uhrazen do konce února 2016. 

 

7/93 Zastupitelstvo obce  schvaluje poplatek za svoz TKO na rok 2016 pro fyzické osoby, 

které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,  byt nebo rodinný dům, ve 

kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku na 

jednu fyzickou osobu. Pro obec Moravany a místní části je stanovena cena 450,- Kč při svozu 

1x měsíčně. Poplatek bude uhrazen do konce měsíce února 2016. 

 

7/94 Zastupitelstvo obce neschvaluje  uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty  

majitelky p. Burgerové, ev. č. 39 na pozemku p. č. 6956/3 v k. ú. Holice v Čechách  

v podílovém  vlastnictví 16 měst a obcí. 



-  10  - 

 

7/95 Zastupitelstvo obce  schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu za rok 

2015 pro operace, které vzniknou za období od data 9. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bez určení 

konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny: 

- Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů. 

- Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, 

předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo 

položky finančního vypořádání. 

- Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje 

ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí 

soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení. 

- Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby 

v případech přesunů příjmů a výdajů. 

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách ke schválení zastupitelstvu obce na prvním zasedání roku 2016. 

 

7/96 Zastupitelstvo obce  schvaluje přijetí rozpočtového provizoria tak, aby výdaje běžného 

měsíce v roce 2016 do schválení rozpočtu na rok 2016 činily maximálně 1/12 rozpočtu obce 

pro rok 2015. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování 

v započatých akcích v roce 2015. 

 

Zapsala: A. Schejbalová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    M. Horodyská 

 

                                    Mgr. I. Červená 

 

 

 

 

 

Starosta obce:                                                           Místostarosta obce: 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 

 

                                                                                                                                                                             

 



 

 

 

         

 


