Zápis č. 11
ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 21. 9. 2016

Přítomno: 12 členů + 1 člen přišel v 17,36 hod.– dle prezenční listiny
Omluven: J. Kozáček, J. Brňák
Neomluven:
Začátek zasedání: 17,00 hod.
Konec zasedání:
19,55 hod.

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 22. 6.
2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne
1. 7. 2016 a sejmut 25. 7. 2016. Dále konstatoval, že je přítomno 12 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. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 – 08/2016.
6. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.
7. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 2 postavené na pozemku p. č.
6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké
Chvojno s.r.o.
8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 187/31 o výměře
1 426 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1 v k. ú.
Platěnice.
9. Projednání, příp. schválení smlouvy o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312 m2
v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne
rozdělením pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou
10. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Moravany –
výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“
11. Projednání, příp. schválení napojení splaškových odpadních vod z obce Slepotice na
ČOV Moravany.
12. Projednání, příp. schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu.
13. Diskuse
14. Přednesení usnesení
15. Závěr
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Mgr. Louženská: navrhuji vyřadit z programu dnešního jednání bod “. Projednání, příp.
schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu.” Tato vyhláška není připravena
a zařadili bychom ji na jednání zastupitelstva v prosinci. Já jsem vyhlášku připravila s tím, že
v ní nějak ošetříme letní akce u Duhového jezera. Vyhlášku jsme poslali ke konzultaci na
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra do Pardubic a zkontaktovala mě
jejich pracovnice s tím, že vyhláška není zcela jednoznačná a musí se doladit.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením bodu č. 12 “Projednání, příp.
schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu” z programu jednání.
Hlasování 12 – 0 – 0
p. Roček: navrhuji doplnění programu o bod: “Projednání, příp. schválení dodavatele na akci
“Moravany – dopravní automobil pro SDH” a zařadit ho jako bod č. 12.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod : Projednání, příp.
schválení dodavatele na akci “Moravany – dopravní automobil pro SDH” a zařadit ho jako
bod č. 12.
Hlasování 12 – 0 – 0
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Hlasování 12 – 0 – 0

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení
p. Venclovou, jako členy Ing. Bakeše a p. Sychru.
Hlasování 12 – 0 – 0
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jiroutovou a p.
Horodyskou.
Hlasování 12 – 0 – 0
p. Roček: navštívili nás zástupci firmy Eko-světlo. Naše obec dostala nabídku na revitalizaci
veřejného osvětlení. My máme osvětlení zastaralé, průměrný příkon jednoho svítidla je 214
W a máme 223 ks v celé obci i místních částech. Po výměně za nová světla by byl příkon
jednoho svítidla 30 W. Což je velká úspora. Nejenže by obec ušetřila za spotřebu el. energie
nemalé peníze, ale ušetřila by i za servis. Tato revitalizace by stála 1 659 455,- Kč včetně
DPH. Je to cena pouze za světla bez montáže.
Zástupci firmy předvedli zastupitelům funkci svítidla.

- 3 p. Roček: otázkou je, jak bychom výměnu osvětlení financovali. My v rozpočtu na letošní rok
peníze na tuto akci nemáme. Nabídka v této ceně platí ještě 1 – 2 měsíce. Firma je ochotna
nám vypracovat různé varianty splácení, včetně té, že bychom to spláceli rozdílem peněz za
spotřebu el. energie při svícení starými a novými světly. Další variantou je, že bychom na to
použili finanční prostředky z rozpočtu obce, které byly určeny na stavbu zázemí pro
zaměstnance obce za obecním úřadem. Budeme o tom dále jednat v radě obce.
V 17,36 hod. přišel p. Faltys.

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. Stav čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 - 08/2016.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu čerpání rozpočtu obce 2016 za období
04-08/2016.

6. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 4.
Mgr. Louženská: první rozpočtové opatření se týká dotace na zaměstnance z úřadu práce,
druhé rozpočtové opatření je získaná dotace na výstavbu ČOV z MZe ve výši 17 245 000,Kč, ze které se bude výstavba hradit.
p. Roček: na výstavbu ČOV ještě dostaneme dotaci od Krajského úřadu Pardubického kraje
ve výši 10% vysoutěžené částky, což je 3 400 000,- Kč.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasování 13 – 0 – 0

7. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 2 postavené na pozemku p. č.
6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké
Chvojno s.r.o.
p. Roček: jak už tady bylo několikrát řečeno, naše obec je podílníkem v Lesním družstvu
Vysoké Chvojno s.r.o. To vlastní pozemky mimo jiné i kolem rybníku Hluboký v Holicích, na
kterých jsou postaveny chaty jiných majitelů. V případě, že chtějí chatu prodat, tak Lesní
družstvo na ni má předkupní právo. Každá obec, která je členem Lesního družstva, musí toto
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předkupní právo projednat na svém zastupitelstvu. Tento bod se týká chaty ev. č. 2 na
pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechách.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje předkupní právo na prodej chaty ev. č. 2,
postavené na pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechác,h v podílovém spoluvlastnictví
Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
Hlasování 0 - 13 – 0
Návrh nebyl přijat.

8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 187/31 o výměře 1 426
m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1 v k. ú.Platěnice.
p. Roček: je to pozemek na konci ulice, které se říká “Na Bahně”, bydlí tam i Šejnohovi, pan
Manych bydlí na konci ulice. Na tomto pozemku se většinu roku drží voda, je to pole, které
má v nájmu Moras a.s. Po úspěšném prodeji by byl tento pozemek z nájmu vyškrtnut. Pan
Manych by tento pozemek chtěl osázet a zalesnit. Projednali jsme cenu za tento pozemek dle
znaleckého posudku a navrhujeme zastupitelstvu cenu 20 000,- Kč. Geometrický plán i
znalecký posudek si pan Manych už zaplatil.
Mgr. Louženská: je vidět, že o pozemek má zájem.
p. Venclová: není to zastavitelné území dle územního plánu?
p. Roček: není, zastavitelné území končí právě současným oplocením pozemku pana
Manycha.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č.
187/31 o výměře 1 426 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1
v k. ú. Platěnice za cenu 20 000,- Kč p. Manychovi.
Hlasování 13 – 0 – 0

9. Projednání, příp. schválení smlouvy o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312 m2
v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne
rozdělením pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou.
p. Roček: je to v sídlišti Moravany – Jih. Obec Moravany prodala firmě BW-Stavitelství před
dvěma lety pozemek, který je v územním plánu obce určený k zástavbě. Je to poslední
pozemek v této lokalitě, který obec vlastnila. Firma tam vybudovala pět stavebních parcel s
inženýrskými sítěmi na své náklady. Sítě jsou zkolaudovány, vzniklo prodloužení ulice K
Olšinám. Touto smlouvou by veškerá infrastruktura byla převedena do majetku obce. Jedná se
o splaškovou kanalizaci včetně čerpací stanice, veřejné osvětlení a komunikaci. BWStavitelství předložilo k tomu všechny dokumenty včetně provozního řádu, zprovoznilo vše
na svůj náklad.
Ing. Křivka: měli by ke smlouvě předložit i seznam firem, které pro ně stavěly. Garance na
stavbu je pět let, ať máme na firmy kontakty, víme, jak je to třeba s propadnutím silnice v
tomto sídlišti.
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Mgr. Louženská: po dobu záruky stejně musíš reklamovat přes BW-Stavitelství.
p. Roček: myslíš doplnit do smlouvy subdodavatele?
Ing. Křivka: do smlouvy ne, ke smlouvě.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o převodu pozemku p. č. 132/88 o
výměře 312 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury,
který vznikne rozdělením pozemkup. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou a jeho zahrnutí
do majetku a správy obce.
Hlasování 13 – 0 – 0
10. Projednání, příp. schválení poskytovatele úvěru na financování akce „Moravany –
výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“.
Mgr. Louženská: na minulém zasedání jsme pověřili starostu obce, aby zajistil nabídky na
poskytnutí úvěru na financování stavby ČOV, proběhlo výběrové řízení, do kterého se
přihlásily dva peněžní ústavy, a to ČSOB a KB. Komerční banka předložila dvě varianty.
ČSOB nabízela úrok 0,4% a Komerční banka 0,1%. Výběrová komise doporučuje vzít si úvěr
u KB a.s. – variantu 1.
p. Sychra: na jakou částku úvěr je?
Mgr. Louženská: 13 000 000,- Kč.
p. Roček: my těch 13 000 000,- Kč pořídíme tuším za 84 000,- Kč.
p. Venclová: což je neuvěřitelné.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje KB a.s. jako poskytovatele úvěru na
financování akce „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ – varianta č. 1.
Hlasování 13 – 0 – 0
Mgr. Louženská: nyní ještě musíme schválit samotnou smlouvu o poskytnutí úvěru na akci
„Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou úvěrovou smlouvu KB a.s.
(varianta 1) na poskytnutí úvěru - „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování 13 – 0 – 0

11. Projednání, příp. schválení napojení splaškových odpadních vod z obce Slepotice na
stávající ČOV Moravany.
p. Roček: tento bod potřebuje pohled ze všech stran. Dostali jste v materiálech k tomuto bodu
stanovisko projektanta, který je autorem projektu nové ČOV a druhým je dopis starostky
Slepotic. Obec Slepotice se rozhodla vybudovat kanalizaci na základě projektu, který si kdysi
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nechali vypracovat. Paní starostka Bořková požádala ing. Bakeše, aby jí s tím pomohl a já ho
teď prosím o slovo.
Ing. Bakeš: zjistil jsem tam hrůzné věci. Projekt vypracoval ing. Soudek z Chrudimi před lety.
Projekt je úplně špatně. Měli začít jednat s naší obcí už v roce 2010, kdy se začala projektovat
naše nová ČOV a jejich napojení na ní. Dotační tituly končí, Slepotice by stavba kanalizace
stála mezi 30 – 35 mil. Kč a obec to bude muset udělat. Jinak to budou muset hradit ze svého
a na to nemají. My jsme jednali s ing. Soudkem, poprosili jsme o spolupráci autora projektu
naší nové ČOV. Kdyby se Slepotice napojili na nás, nemuselo by se 20 – 30 let nic řešit.
Předpoklad je, že z obce Slepotice by se napojilo 60 - 65 % obyvatel. Slepotice dostaly na
projekt dotaci, budou ji zřejmě muset vrátit, možná dostanou i pokutu. Když se tohle dnes
schválí, Slepotice by měli k Moravanům nějakou povinnost. Teď záleží na Moravanech, jak
se k tomu postavíme. Jestli to neschválíme, tak jsou Slepotice v problému.
Mgr. Louženská: my máme informaci, že oni ani moc pomoci nechtějí, aspoň jak se k tomu
staví jejich zastupitelstvo.
Ing. Bakeš: oni to neocení, oni nevědí, která bije. Ale jejich situace je vážná.
p. Jiroutová: jak to budou řešit, když to nedopadne?
Ing. Bakeš: takových vesnic je víc. Asi to bude muset řešit stát. Jediné řešení je napojení na
Moravany.
Ing. Křivka: já myslím, že jediné řešení to není. Napojení do Kolajky a čisté by to teklo až do
Loučné.
Ing. Bakeš: do Kolajky to nejde, není tam stálý průtok. Už se to posoudilo. Není kde ve
Slepoticích postavit čističku.
Ing. Křivka: před třemi lety starostka věděla, že projektujeme novou ČOV a ona se probere,
když hrábneme do země?
Ing. Bakeš: starostka měla smůlu na projektanty.
Ing. Křivka: dobře, my taky měli v projektu nějaké nesmysly, ale zajímáme se o to, jdeme za
tím, ptáme se. Oni si nechali udělat projekt, na stavbu nemají pozemky a nikdo to neřeší. Pak
přijdou do Moravan a připojí se?
Ing. Bakeš: pochopte, že starostka o tom nic neví, nemá s tím zkušenosti.
Mgr. Louženská: ona ví, že dotaci na project budou vracet, peníze mají.
Ing. Bakeš: jestli nevyřeší kanalizaci, tak nemůže řešit ani stavbu nových domků.
p. Faltys: když to teď schválíme, tak ti, co přijdou po nás, budou na nás nadávat. Slepotice na
to kašlaly, napojíme je na naši ČOV, vlastně jim dáme volnou kapacitu pro naši rozrůstající se
obec a nám pak budou nadávat.
Ing. Bakeš: to je tvůj názor, ta volná kapacita tam bude. Člověk se musí zamyslet nad tím,
jestli pomoci nebo ne.
Ing. Křivka: to není tak jednoduché. Museli by do toho ale investovat peníze, to není, že se
vybuduje kanalizace a napojí se na první kanál u Makra.
Ing. Bakeš: to je na dalším jednání, co by bylo dál. Nikde není napsáno, že se napojí. Dneska
tady nemá cenu vymýšlet nějaké varianty.
Ing. Křivka: to není pravda.

- 7 p. Sychra: když by se Slepotice napojovaly, vznikly by další náklady. Kolik by to stálo?
Máme informaci, že na stavbě, co nyní probíhá, jsou tekuté písky, spodní voda. Stavba se
může prodražit.
p. Roček: může se prodražit, to je pravda.
Ing. Bakeš: to je věc názoru, já určitě zvednu ruku pro. Ať se každý rozhodne za sebe.
Ing. Křivka: a co to je, jako že se napojí na ČOV?
Ing. Bakeš: je to pro ně optimální řešení.
Ing. Křivka: ale jak?
Ing. Bakeš: já nevím jak.
p. Venclová: v návrhu usnesení nám vypadlo slovo umožnění napojení. Nikde není napsáno,
že se napojí. My jim to umožníme, ale pak se bude jednat o nějakých podmínkách napojení.
p. Roček: vše, co tady říkáte, je pravda. Slepotice mají v současné době 350 ekvivalent, pro
nás by to výhledově znamenalo navýšit kapacitu ČOV o 500 ekvivalent. Došlo by k tomu
pochopitelně až tehdy, kdy by se to realizovalo. Já nad tím přemýšlel a dovolit jsem si
vypracovat návrh usnesení, které není souhlasem.
Ing. Bakeš: teď jde o to, jestli Moravany budou souhlasit. Pak by se projekt ČOV ve
Slepoticích předal na přepracování p. Pavlíčkové z projektové firmy Multiaqua. Aby měli
souhlas a aby to nedělali zbytečně. A pak by se jednalo dál.
Ing. Křivka: jasně se píše ve vyjádření projektanta Dítě z firmy Multiaqua, že napojení
Slepotic počtem ekvivalent zarazí růst obce Moravany.
Ing. Bakeš: nejlepší by bylo umožnit jim, aby mohli projektovat a potom ať nám předloží dál,
jak by si to představovali.
p. Roček: prosím Vás, abychom se tady nehádali. Já se nad tím zamyslel ze všech stran. Ing.
Křivka má pravdu z hlediska kapacity. Obec Slepotice by musela to navýšení ČOV uhradit ze
svého. Na druhou stranu, byl by jeden výtlak do Loučné, jedna ČOV. Já vypracoval návrh
usnesení, také bych nechtěl, aby Slepotice vraceli dotaci 450 000,- Kč na dokumentaci k
územnímu řízení. Můj návrh usnesení zní “Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec Slepotice
zajistila vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na splaškovou kanalizaci s
variantou napojení na stávající kanalizační síť obce Moravany”. My jako účastník řízení
bychom dostali dokumentaci k vyjádření a posouzení. Tohle by jim umožňovalo dokončit
dokumentaci k územnímu řízení.
Ing. Křivka: to nic neřeší, napíchnou se u Makra do kanálu a náš rozvoj se zastaví.
p. Roček: oni se nemůžou napíchnout na základě územního řízení.
Ing. Křivka: ale to už pak nikdo nezmění. Za 10 – 15 let budeme my řešit navýšení kapacity
ČOV.
Ing. Bakeš: ale my jim to teď umožníme dodělat a pak se bude jednat dál, za jakých podmínek
je tam pustíme.
p. Venclová: my jim to umožníme, ale o způsobu napojení by se teprve jednalo.
Ing. Bakeš: my bychom měli odsouhlasit umožnění napojení a my potom budeme rozhodovat,
za jakých podmínek je necháme napojit. Projektant to vymyslí tak, aby to bylo přijatelné pro
obě strany.
p. Faltys: nejsou v obci pozemky vhodné pro výstavbu ČOV?

- 8 p. Sychra: nebo místní statkáři nechtějí obci pozemky prodat? Nesouhlasím s tím, co tu bylo
řečeno, a sice to, že paní Bořková tomu nerozumí. Má kolem sebe dostatek lidí a financí, aby
se na to někde zeptala a zjistila si to.
Ing. Bakeš: dobře tedy. Majitelkou pozemků, kde by měla ČOV stát, je členka zastupitelstva a
ta pozemky obci prodat nechce. Takhle to je.
p. Roček: tím návrhem, co jsem tu přečetl, jsem myslel, že dopracují dokumentaci s variantou
napojení. To také není souhlas.
Mgr. Januš: pojďme tedy hlasovat tajně, ať každý napíše, jestli je pro nebo proti a nebo kdo
by byl ochoten dál jednat. Ale já za sebe říkám, že jsem razantně proti.
Mgr. Louženská: bude se hlasovat veřejně, je to veřejné zasedání. Starosto trváš na svém
protinávrhu?
p. Roček: ano.
Návrh hlasování o protinávrhu starosty obce: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec
Slepotice zajistila vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na splaškovou
kanalizaci s variantou napojení na stávající kanalizační síť obce Moravany.
Hlasování 7 – 5 – 1
Protinávrh starosty obce nebyl přijat, neboť dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., par. 87 musí
souhlasit nadpoloviční většina všech (15-ti) zvolených zastupitelů.
Mgr. Louženská: a nyní budeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
p. Venclová: my potom budeme jednat o tom, jak se napojí a za jakých podmínek.
p. Faltys: oni udělají projekt s variantou napojení na naší ČOV a my jim to pak nedovolíme?
To budeme zase za blbce my.
Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje umožnit napojení splaškových odpadních vod
z obce Slepotice na ČOV Moravany.
Hlasování 6 – 7 – 0
Návrh nebyl přijat.
Mgr. Louženská: ani jeden návrh nebyl přijat, takže sdělíme obci Slepotice výsledek
hlasování s tím, že se musí zařídit jinak.

12. Projednání, příp. schválení dodavatele na akci “Moravany – dopravní automobil pro
SDH”.
p. Roček: proběhlo výběrové řízení, přihlásily se tři firmy, jedna byla vyloučena pro
neúplnost nabídky a vybrána byla firma VESTA AUTO Corson s.r.o. Praha.
p. Faltys: my na dotacích dostaneme 450 000,- Kč od státu a 300 000,- Kč od kraje, zbytek
doplatí obec. Bude to asi 160 000,- Kč. Auto bude delší, protože vlastníme člun, máme to od
krajského úřadu povolené, ale bude to auto do 3,5 t. Tato firma nám přiveze ukázat stejné auto
v sobotu 1. 10. na Moravanský memoriál.

- 9 Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele dopravního vozidla pro SDH
Moravany Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 – Melešice, IČ
27120457, v celkové částce 744 164,- Kč bez DPH.
Hlasování 13 – 0 – 0
13. Diskuse.
Ing. Křivka: II. etapa oprav Moravanského domu neběží jak má. Pohybují se tam tři dělníci,
ostatní byli převeleni na jinou stavbu. Navrhuji pozvat do rady stavební dozor ing. Svobodu.
Mgr. Januš: bývalá masna v Jednotě je prý pronajatá. Nebude kde uskutečnit dětské vánoční
dílničky a kde vzít el. proud. Navrhuji, aby se strom rozsvítil před Jednotou, tam by starosta
řekl pár slov a všichni by se přesunuli do školy, kde by v jídelně mohly být dílničky.
Mgr. Louženská: to je takové divné. Uvidíme do vánoc, nájmy tam netrvají moc dlouho, třeba
do vánoc bude všechno jinak. A nebo se s novým nájemcem zkusíme domluvit.
p. Faltys: vždyť máme elektrocentrálu.
p. Roček: podařilo se nám získat územní rozhodnutí na II. etapu kanalizace v Platěnicích.
Máme naději to nějak dokončit. V Turově je situace horší. Tam bychom měli šanci získat
dotaci pouze v případě, že náklad na 1 ekvivalent nebude vyšší než 90 000,- Kč. A toho
nedocílíme.
Mgr. Louženská: opět se nám přiblížilo období, kdy budeme muset připravit návrh rozpočtu
na příští rok. Vaše návrhy očekáváme do konce října.
p. Sychra: já bych se chtěl zeptat na přejezdy mostů, na jejich přetížení. Most v Platěnicích je
v dezolátním stavu, jediný schopný most je v Čeradicích. Dalo by se jednat se Správou a
údržbou silnic o řádném označení mostu v Čeradicích?
p. Roček: nám dnes přišel papír o rekonstrukci mostu v Uhersku od 5. – 17. 10 a ten bude v
tomto období mimo provoz. Ing. Zeman ze SÚS mě informoval, že dělali sondu do mostu v
Platěnicích, je to na kompletní rekonstrukci.
Mgr. Louženská: ale také řekl, že na opravu nemají peníze.

-
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany dne 21. 9. 2016
11/132 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením bodu č. 12 “Projednání, příp. schválení
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu” z programu jednání.
11/133 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod “Projednání, příp.
schválení dodavatele na akci “Moravany – dopravní automobil pro SDH” a zařadit ho jako
bod č. 12.
11/134 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
11/135 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu
Venclovou, jako členy Ing. Bakeše a p. Sychru.

návrhové komise pro usnesení p.

11/136 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Jiroutovou a p. Horodyskou.
11/137 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 7 kontrolního výboru o plnění usnesení
zastupitelstva obce z minulých zasedání
11/138 Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu obce 2016 za období 04 –
08/2016.
11/139 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
11/140 Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev.
č. 2 postavené na pozemku p. č. 6956/50 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém
spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
11/141 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 187/31 o
výměře 1 426 m2 v k. ú. Platěnice, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 187/1 v k. ú.
Platěnice za cenu 20 000,- Kč p. Manychovi.
11/142 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o převodu pozemku p. č. 132/88 o výměře 312
m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou včetně základní technické infrastruktury, který vznikne
rozdělením pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou a jeho zahrnutí do majetku a
správy obce.
11/143 Zastupitelstvo obce schvaluje KB a.s. jako poskytovatele úvěru na financování akce
„Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ – varianta č. 1.
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11/144 Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou úvěrovou smlouvu KB a.s. (varianta 1) na
poskytnutí úvěru - „Moravany – výstavba nové ČOV a odtoku z ČOV“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
11/145 Zastupitelstvo obce neschvaluje, aby obec Slepotice zajistila vypracování projektové
dokumentace k územnímu řízení na splaškovou kanalizaci s variantou napojení na stávající
kanalizační síť obce Moravany.
11/146 Zastupitelstvo obce neschvaluje umožnit napojení splaškových odpadních vod z obce
Slepotice na ČOV Moravany.
11/147 Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele dopravního vozidla pro SDH Moravany
Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem Služeb 5/256, 108 00 Praha 10 – Melešice, IČ 27120457,
v celkové částce 744 164,- Kč bez DPH
Zapsala: A. Schejbalová

Ověřovatelé zápisu:

I. Jiroutová

M. Horodyská

Starosta obce:

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Místostarostka obce:

