
Zápis č. 12 

ze zasedání zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 7. 12. 2016 

 

 

Přítomno:    12 členů + 1 člen přišel v 17,45  hod.– dle prezenční listiny 

Omluven: Ing. Kříž, Mgr. Januš 

Neomluven:  - 

Začátek zasedání:   17,05  hod. 

Konec zasedání:     20,15  hod. 

 

 

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 21. 9. 

2016, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 

4. 10. 2016 a sejmut 25. 10. 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. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 6.                                                                                  

  6. Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 60 postavené na pozemku p. č. 

      4700/15 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké  

      Chvojno s.r.o.                       

  7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 559/16 v k. ú.  

      Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú.  

      Moravany nad Loučnou.                                                  

  8. Projednání, příp. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku  

       p. č. 110/15 a st. p. č. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou pro ČEZ Distribuci a.s.                                                    

  9. Projednání, příp. schválení pověření starosty obce zajištěním nabídek na vhodného  

      poskytovatele úvěru k dofinancování opravy Moravanského domu.      

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

      Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s.Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2017.                                                           

11. Schválení statutu sociálního fondu.                        

12. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 

      prostranství.              

13. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

      přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  

      odpadem na území obce Moravany.                                                                     

14. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

      veřejném prostranství.                                                                      



-  2   - 

 

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

      opatření provedených do konce roku 2016.                                    

16. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2017.                                                      

17. Diskuse. 

18. Přednesení usnesení. 

19. Závěr. 

                                                                                                       

Mgr. Louženská: navrhuji doplnění programu o bod “Projednání, příp. schválení dodavatele 

veřejného osvětlení pro obec Moravany“ a zařadit ho jako bod č. 17. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod “ Projednání, příp. 

schválení dodavatele veřejného osvětlení pro obec Moravany“ a zařadit ho jako bod č. 17. 

 

                                                                                                                   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. Brňáka, jako členy Mgr. Červenou a p. Kozáčka. 

                                                                                                                  Hlasování   12 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. 

Kulhánka.        

                                                                                                                  Hlasování   12 – 0 – 0 

 

 

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

obce. 

p. Roček: je vypracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci ulice 9. května a zahájeno 

stavební řízení k vydání stavebního povolení. Je tedy naděje, že by se to mohlo v příštím roce 

dělat. Zítra mám schůzku na SÚS s novým krajským radním pro dopravu, tak zjistím více. 

p. Brňák: co se týká rekonstrukce ulice 9. května, viděl někdo projekt? Jak je řešený rozhlas, 

osvětlení, kanalizace? Je to i s rekonstrukcí chodníků, obrubníků? 

Mgr. Louženská: je to bez chodníků. 

p. Brňák: to by bylo potřeba vidět, ať víme, jestli dát a kolik do rozpočtu na obrubníky, 

chodníky. 
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p. Roček: projekt zajišťoval krajský úřad, vypracoval ho pan Stránský. Projekt nám nebyl 

předložen. 

p. Brňák: to by bylo potřeba dopředu vidět. 

Ing. Křivka: chtělo by to vyvolat jednání s projektantem a udělat veřejnou schůzku i pro lidi.  

p. Roček: projektant přijede 27. 12. Jindy nemá čas. 

Mgr. Louženská: to, co navrhuje Ing. Křivka, je rozumné, ale stačilo by to po novém roce. 

p. Roček: my jsme účastníkem řízení, určitě budeme obesláni k možnosti vyjádření ke stavbě. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 8 kontrolního výboru o stavu plnění usnesení  

z minulých zasedání zastupitelstva obce.    

 

 

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 6.   

p. Brňák: letos se mělo dělat zázemí pro zaměstnance obce za obecním úřadem. To se 

neudělalo. Peníze na tuto akci budou přesunuty do rozpočtu na příští rok? Podmínky pro 

zaměstnance jsou nevyhovující. 

p. Roček: stavební povolení na to máme. 

Mgr. Louženská: na zimu jsme s tím nechtěli začínat. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje  rozpočtové opatření č. 6. 

                                                                                                          Hlasování   12 – 0 – 0 

 

 

6.  Projednání, příp. schválení nabídky prodeje chaty ev. č. 60 postavené na pozemku p. č. 

4700/15 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké  

Chvojno s.r.o.    

p. Roček: 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 předkupní právo projednat na 

svém zastupitelstvu. Tento bod se týká chaty ev. č. 60 na pozemku p. č. 4700/15 v k. ú. Holice 

v Čechách. 

              

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje předkupní právo na prodej chaty ev. č. 60, 

postavené na  pozemku p. č. 4700/15 v  k. ú. Holice v Čechách, v podílovém spoluvlastnictví 

Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.                      

                                                                                                                Hlasování 0 - 12 – 0 

Návrh nebyl přijat. 
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7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 559/16 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou.     

p. Roček: prodej pozemku se týká manželů Dubských z ulice Jiráskova. Dávali dohromady 

věci kolem své nemovitosti a zjistili, že vstup do domu není jejich, je na pozemku obce. 

Požádali o odkoupení části pozemku 559/11 v k. ú. Moravany. V radě jsme schválili záměr 

prodeje, nechali jsme pozemek rozdělit geometrem a nechali jsme vypracovat znalecký 

posudek na nově vzniklý pozemek. 

p. Venclová: cena ve znaleckém posudku je vysoká. 

p. Brňák: měli bychom přihlédnout k cenám jiných pozemků, které jsme prodávali. 

p. Roček: my navrhujeme cenu 7 000,- Kč + poplatky za vypracování geometrického plánu 

3 900,- Kč a znaleckého posudku 1 000,- Kč. Dále kupující platí návrh na vklad do katastru 

nemovitostí.                                              

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 

559/16 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou za cenu 7 000,- Kč. Dále kupující zaplatí vypracování geometrického 

plánu 3 900,- Kč, znaleckého posudku 1 000,- Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

                                                                                                            Hlasování   12 – 0 - 0  

  

 

8.  Projednání, příp. schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku  

p. č. 110/15 a st. p. č. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou pro ČEZ Distribuci a.s.     

p. Roček: my jsme na jednom z minulých zastupitelstev koupili pozemky p. č. 110/15 a st. p. 

č. 225 v ulici 9. května do majetku obce. Je to v zatáčce u řadovek. Na pozemku stojí 

elektrické zařízení firmy ČEZ. Je potřeba projednat smlouvu o zřízení věcného břemene, 

částka, kterou za věcné břemeno dostaneme, je 1 000,- Kč. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 

služebnosti na pozemku p.č. 110/15 a st. p. č. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou pro ČEZ 

Distribuci a.s.   

                                                                                                             Hlasování   12 – 0 - 0                                                 

                                                

V 17,45 hod. přišel p. Milan Faltys. Přítomno je 13 zastupitelů. 

 

                                          

9. Projednání, příp. schválení pověření starosty obce zajištěním nabídek na vhodného  

poskytovatele  úvěru k dofinancování opravy Moravanského domu. 

p. Roček: my máme podepsanou smlouvu na poskytnutí úvěru na stavbu ČOV ve výši 

13 000 000,- Kč za mimořádně výhodných podmínek. V radě jsme projednali, jakým 

způsobem budeme financovat opravu Moravanského domu v III. etapě. Kdybychom  
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vysoutěžili firmu jako finálního dodavatele, mohli bychom opravu dokončit do konce našeho 

volebního období, což je podzim 2018. Zkoušeli jsme možnosti dotace, bohužel, ty vypsané 

nejsou. Svitla nám naděje na zateplení. Teď nebudou podmínky pro získání dotace tak přísné. 

Dříve chtěli doložit faktury za vytápění a spotřebu el. energie tři roky zpět, což my nemůžeme 

doložit. Dotace na zateplení by se týkala oken, dveří a fasády. To budu ještě zjišťovat. 

Nicméně jsme se bavili o tom, když jsou tak výhodné podmínky na úvěr, že bychom požádali 

rozpočtáře a stavební dozor, kteří s námi spolupracovali na obou předchozích etapách, aby 

připravili zbytkový slepý rozpočet a vyhlásili bychom výběrové řízení, z toho by nám vzešla 

celková částka a mohli bychom jednat s bankou o poskytnutí úvěru. Nezaručili nám stejně 

výhodné podmínky jako při úvěru na ČOV, ale pořád by se k tomu přibližovali. Další otázkou 

je, zda opravu řešit pouze stavebně nebo i s technologiemi, což je kuchyně a celé zázemí. Jsou 

dvě možnosti, buď stavbu dokončíme, ale případná dotace nám na to stačit nebude a nebo 

zkusíme úvěr. Přijetí úvěru by schvalovalo zastupitelstvo. Museli bychom na to vyhlásit 

výběrové řízení. 

Ing. Bakeš: podmínky pro získání dotace na zateplení se opravdu mění, už nebudou tak 

přísné, protože ve fondu zůstávalo hodně peněz. 

p. Roček: já jsem zadal vypracování zbytkového rozpočtu. 

p. Sychra: kolik se bude ročně splácet úvěr na ČOV? 

p. Roček: 1 300 000,- Kč, z úvěru na sokolovnu by to bylo něco podobného. To ještě nevím. 

p. Sychra: aby po nás nezbyla zadlužená obec. 

Mgr. Louženská: a nebo rozestavěná budova. 

p. Roček: do příštího zastupitelstva bychom už mohli vědět bližší informace, jestli mě dnes 

pověříte. 

Mgr. Louženská: není nikde dáno, že úvěr musíme vzít. 

p. Venclová: tak, brát ho nemusíme. 

Mgr. Louženská: můžeme mít nabídky a uvidíme, jaké budou; nebo to zamítneme 

Ing. Bakeš: jestli to chcete dostavět, bral bych úvěr. Když se stavba protáhne, prodraží se. 

p. Roček: je to stavba pro naše budoucí pokolení. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce zajištěním nabídek na 

vhodného poskytovatele úvěru k dofinancování opravy Moravanského domu. 

                                                        Hlasování   13 – 0 – 0 

 

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

obcí Moravany a SMP – Odpady a. s. Pardubice a stanovení cen za svoz TKO na rok 2017.     

p. Roček: je to dodatek č. 8 ke smlouvě z roku 2009, který každoročně schvalujeme.                                                        

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 

uzavřené mezi Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s.Pardubice.  

Hlasování   13 – 0 – 0 
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p. Roček: a nyní musíme schválit ceny za svoz TKO pro občany. V naší obci se neplatí 

poplatek na hlavu, ale na domácnost. 

 

Návrh hlasování: 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 2017. 

 

 

11. Schválení statutu sociálního fondu. 

Mgr. Louženská: sociální fond existuje už několik let. Změnou je pouze využití fondu. Dnes 

už se z fondu na některé věci čerpat nemůže, proto nám byl předložen návrh jiný, jsou 

vynechané vánoční kolekce, nově je tam příspěvek na penzijní nebo soukromé životní 

pojištění. Částka, která se do fondu každoročně dává, je zahrnuta v rozpočtu obce a schvaluje 

ji zastupitelstvo. Z tohoto fondu se hradí i nákup stravenek pro všechny zaměstnance, i pro 

brigádníky přes léto. Jinak k žádným změnám nedochází. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje statut sociálního fondu. 

Hlasování   13 - 0  -  0 

 

 

12. Projednání, příp. schválení OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství.   

Mgr. Louženská: oddělení kontroly Ministerstva vnitra nově provádí službu, že kontroluje 

OZV a přepracovává je podle právě platných předpisů. Poslali nám návrh všech tří vyhlášek, 

které budeme dnes schvalovat. Poplatky v OZV o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství zůstaly stejné. Změna je možná, můžete ji teď někdo klidně navrhnout. Původní 

vyhláška je z roku 2007. 

Ing. Křivka: když přijede firma s náklaďákem a na nějakou dobu si pronajme veřejné 

prostranství, tak se jim účtuje adekvátní částka? Mám na mysli např. pozemek u separačního 

dvora, tam stojí dva kamiony, přívěsy a nikdo nepřišel. Měli by se na to upozornit. To je naše 

manipulační plocha. 

p. Roček: přiznám se, že jsem s tím ještě nic neudělal. Zatím jsem vyzval JP-kontakt, jejich 

auta nám parkovala u bytovky na rohu Jasmínové a Severojižní. Nikdo mi neodpověděl. 

Mgr. Louženská: auta tam nestojí. 

p. Faltys: ale ano, stojí tam. 

Mgr. Louženská: tak jsem tam byla asi v jinou dobu. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Hlasování   13  -  0  -  0 
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13. Projednání, příp. schválení OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  

odpadem na území obce Moravany.  

Mgr. Louženská: Druhá vyhláška se týká odpadů v obci. Je to Ministerstvem vnitra navržená 

a schválená vyhláška a tento způsob sběru a poplatku na domácnost tímto není nic 

nezákonného. Kdyby bylo, Ministerstvo vnitra by to nenavrhlo a nepovolilo.  

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2016 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Moravany.    

Hlasování   13  -  0  -  0                              

                                                                    

 

14. Projednání, příp. schválení OZV č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

 veřejném prostranství.  

Mgr. Louženská: v dosud platné vyhlášce je povolen volný pohyb psů u jezera. To se musí v 

nové vyhlášce opravit, protože u jezera je volný pohyb psů zakázán. Diskutovali jsme o tom, 

zda by bylo možné to rozdělit na období, kdy to povolíme a kdy ne s tím, že si každý musí po 

svém psovi uklízet. My navrhuje rozdělit dvě období, od 1. 5. do 30. 9. dát zákaz volného 

pohybu a od 1. 10. do 30. 4. ho povolit. Součástí vyhlášky musí být mapka volného pohybu 

psů.  

Ing. Křivka: máme tam ale i problém s koňmi. Jestli by se nemělo rozšířit na všechna zvířata. 

p. Venclová: tam všude jsou cedule o zákazu pohybu a koupání zvířat. 

p. Roček: koně nám tam v létě chodí koupat děvčata ze Zminného, je to zakázané provozním 

řádem. 

p. Brňák: cedule nám někdo neustále strhává. 

Mgr. Louženská: provozovatel má v záloze vždy větší množství cedulí, takže je průběžně 

doplňuje. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství.   

Hlasování   13  -  0  -  0 

 

Mgr. Louženská: ještě informace, proč neschvalujeme vyhlášku o nočním klidu. Vzbouřila se 

většina starostů, není to domyšlené, obce zatím takovou vyhlášku mít nemusí. My ji máme 

připravenou a schválenou Ministerstvem vnitra, zatím ji schvalovat nebudeme. Uvidíme, co 

se z toho vyvine.  

 

 

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

opatření provedených do konce roku 2016.   
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p. Roček: do konce roku se ještě může stát, že bude potřeba změna rozpočtu, tímto dáme paní 

účetní svolení, aby tuto případnou změnu mohla udělat. 

Mgr. Louženská: je to přesně vymezený okruh, čeho se to týká. Pochopitelně tato případná 

změna bude zastupitelstvu předložena na dalším jednání. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za 

rok 2016 pro operace, které vzniknou za období od data 8. 12. 2016 do 31. 12. 2016 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 2017. 

Hlasování   13  -  0  -  0 

 

 

16. Projednání, příp. schválení rozpočtového provizoria obce na rok 2017.                                                      

p. Roček: v poslední době každý rok touto dobou schvalujeme rozpočtové provizorium do 

doby, než zastupitelstvo obce schválí řádný rozpočet na daný rok. Musíme odpovědně dát  

dohromady rozpočet. Vyzvali jsme všechny spolky a organizace. Příští rok bychom chtěli 

vykoupit některé pozemky, které jsou v ÚPSÚ určeny k zástavbě, protože mladí lidé mají 

velký zájem o stavební parcely v Moravanech. 

Mgr. Louženská: návrh rozpočtu byste měli dostat e-mailem nejpozději do 22. 12., abyste 

měli přes svátky dostatek času se na něj podívat a podat případné připomínky. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium tak, aby výdaje 

běžného měsíce v roce 2017 do schválení rozpočtu na rok 2017 činily maximálně 1/12 

rozpočtu obce pro rok 2016. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech 

pokračování v započatých akcích v roce 2016.    

Hlasování   13  -  0  -  0   

                                                 

 

17. Projednání, příp. schválení dodavatele veřejného osvětlení pro obec Moravany. 

p. Roček: dostali jste do ruky nejzajímavější tři nabídky. První je od firmy EKO SVĚTLO 

jako nabídka č. 1. Máte tam i fotografie. Po obci jsou na zkoušku tři světla umístěna. Nabídka  
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čítá výměnu 223 kusů světel. Záruka je 10 let. Je tam velká úspora el. energie i v opravách. 

Nabídka č. 2 je od firmy BW Termo, která nám v současné době opravuje rozhlas a veřejné  

osvětlení. Tato světla jsou umístěna na návsi. Třetí nabídka je od firmy BAGHIRRA, světla 

jsou naprostá novinka, jsou trubicová. Od každé zmíněné firmy nám po obci svítí na zkoušku 

jejich vzorky. Firma BAGHIRRA pro nás vypracovala i přehled svítivosti jednotlivých lamp 

od všech firem. Provedli nezávislé měření všech namontovaných vzorků. My celou částku na 

výměnu světel v rozpočtu nemáme, ale mohli bychom použít částku na rozhlas, ten se bude 

dělat až v příštím roce. Rada obce zatím pro zastupitelstvo žádné doporučení nedala. 

Ing. Křivka: u té třetí nabídky je i servis a záruka 10 let.  

p. Brňák: já se o výměně světel dozvěděl minulý týden na pracovní schůzce. Já nevím, z čeho 

vycházíte, ale od firmy EKO SVĚTLO mám u sebe více cenových nabídek. 

p. Roček: platná je ta, co jsi dotal dneska. 

p. Brňák: a to, co jste tady rozdávali v září? 

p. Roček: ta už je neplatná. 

p. Brňák: 223 lamp je ve všech obcích? 

Mgr. Louženská: ano, ve všech. 

p. Brňák: 272 000,- Kč za servis v současné době jsou opravy na osvětlení nebo je v tom 

všchno? 

Mgr. Louženská: celková cena oprav za osvětlení a rok. 

p. Brňák: to je nesmysl, vy jste z té částky měli vytáhnout pouze částku na opravu výbojek. 

Mgr. Louženská: mi se spíše řídíme úsporou el. Energie, než úsporou na opravy. To je 

podstatné. 

p. Brňák: pokud se vrátím ke smlouvě mezi obcí a firmou BW Termo, která nám dělá servis 

veřejného osvětlení, ve smlouvě je napsáno, že bych měl jejich faktury kontrolovat já. 

Neviděl jsem ani jednu fakturu, a to ani když jsem byl v radě obce. Vždycky to dělal starosta. 

Ing. Křivka: to musíš na paní účetní. 

p. Brňák: ale já nevím, že přišla nějaká faktura. Mě zaráží ta úspora, když je tak velká, proč už 

tato světla nemají všude, proč je nemají po celých Holicích, ale jen na náměstí? 

Mgr. Louženská: my neřešíme Holice, ale Moravany. 

p. Brňák: tohle je pro mě nesmysl, my máme vedení kabelů v nepořádku. Když jsem byl v 

radě, navrhoval jsem udělat rekonstrukci, udělali jsme revizi na stožáry, to je na pět let, 

dneska už je prošlá. Měli by se každý druhý rok dělat revize na kabelech. Když jste chtěli 

osvětlení sběrného místa, chtěli jste to tahat tady z návse od Labuťových. Já přišel s tím, že se 

to natáhne ze sídliště. Kabely jsou v dezolátním stavu. Vědí to všichni. 

Mgr. Louženská: chceš rozkopat chodníky a silnice v celé obci? 

p. Brňák: kdo říká rozkopat? 

Mgr. Louženská: já nevím, jak by se ty kabely měnily, když jsou v zemi. 

p. Brňák: udělala se studna na hřbitově na čerpadlo, kabely jsou z návse tažené po stromech. 

Proč? Chce to zakopat do země. Kabely nejsou v pořádku, co ty nové lampy s nimi udělají? 

Ono je hezké koukat měsíc na jednu, dvě lampy, ale co to udělá s kabely až to bude 

namontované celé? Stožáry jsou vysoké, chce to zvýšit Watty. 30 W je málo. 

Mgr. Louženská: ale my nemluvíme o 30W, tam je nabídka i na 45W. 
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p. Brňák: teď máte namontovanou jednu nebo 2 lampy, ostatní jsou sodíkové. Až se to 

vymění v celé obci, bude tma. Sloupy jsou od sebe vzdálené 80 metrů. 

p. Venclová: mě spíš připadá, že obec je osvětlená až moc. 

p. Brňák: před šesti lety přišel pan Kučera, že sežene dotaci na výměnu vedení, řekli jsme ne. 

Je potřeba udělat kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení. Já se ptal na ceny světel přímo, 

je to za jiné peníze než přes firmy. Byli bychom na jiných penězích, ale my nemáme v 

pořádku kabely. Teď vyhodíme 1 500 000,- Kč? Nebude to svítit tak, jak to svítí teď. 

Nemůžeš s těmi světly dělat to, jako když máš kabely v pořádku. Máme stmívače? Máme, ale 

proč to nemůžeš v noci vypnout? Protože to nemáš kam namontovat. K tomuto LED osvětlení 

je možné dokoupit radiové řízení, ale nemáš to jak zapojit. 

p. Venclová: ale to nemůžeš ani stávající světla. 

p. Brňák: to nemůžeš. Natáhni nové kabely, ale musíš mít zpracovaný projekt. Jsem 

přesvědčený, že teď to svítit nebude. 

Mgr. Louženská: a na základě čeho to říkáš? 

p. Brňák: já s tím dělám i v práci, taková věznice to neudělá. Tam dělali výměnu před deseti 

lety a dali tam pouze výbojky, jsou tam nové kabely. U nás to není reálné. 

p. Venclová: je tam patrná úspora. 

p. Brňák: ale kdo Vám to spočítal? Podle čeho? 

Ing. Křivka: ty myslíš, že tak velká úspora tam nebude? 

p. Brňák: ne, nebude. Úspora bude, ale ne taková a lidi vás sežerou, že je tma. 

Ing. Bakeš: já souhlasím s Jardou, nevíme, co to udělá a měli bychom začít od začátku. Udělat 

projekt, kabely a pak světla. Já vím, že ta úspora je pro vás lákavá. 

Ing. Křivka: já jsem dneska mluvil s Radkem Turečkem, říkal jsem mu, v jakém stavu 

osvětlení máme a ptal jsem se ho, jak se řeší závady. Prostě když se to rozbije, tak se to 

opraví. Nikde se neopravuje dopředu. Až k tomu dojde, tak se to vyřeší. Nikdo nerozkope půl 

města. 

p. Brňák: ale nikde nedají LED světla místo původních, mění se stožáry, dávají se blíž a vyšší 

Watty. Jestli to chcete vyzkoušet, dejte nová světla tam, kde jsou sloupy dál od sebe a uvidíte 

sami. Dejte je do Moravanského a uvidíte, co budou říkat lidé. 

Ing. Křivka: vždyť se s Radkem Turečkem sejdi, vyslechni ho, zeptej se. 

p. Sychra: teď tady slyšíme, v jakém stavu máme vedení veřejného osvětlení, dojde při 

montáži nových světel k odlehčení vedení? 

p. Roček: dojde, o tom to hlavně také je. 

Ing. Bakeš: já ale stejně nevěřím tak velké úspoře, o které tady mluvíte. 

p. Faltys: co si budeme povídat, když jedu ráno do práce, tak ta současná světla svítí, pod 

novými není vidět. 

p. Roček: čím tuhle žlutou trubici ze třetí nabídky dáš výš, tím osvítí víc. 

p. Brňák: já prostě tvrdím, že na stávající sloupy a kabely se tohle montovat nedá. 

Ing. Křivka: budou svítit každopádně jinak, jsou to jiná světla. 

p. Roček: když uděláš projekt na výměnu, je to 300 000,- Kč, výkopy… 

p. Brňák: příští rok se bude dělat ulice 9. května. Ty tam necháš staré vedení? 

p. Roček: a proč bych tam kopal, když to svítí. 
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p. Brňák: tak dobrý, už nemám, co bych dodal. A jsme u toho zase, uděláš nové chodníky, 

silnici a pak to budeš kopat? Je potřeba tam přidat světla. Poslední lampa svítí u řadovek a 

pak až u nádraží. Ty ráno nechodíš na první vlak. 

p. Roček: to mi nikdo neřekl. 

p. Brňák: ale neříkej, zeptej se p. Kučery, já to říkal několikrát, ale to je jedno. Udělejme 

projekt a pak se bavme dál. 

p. Venclová: co myslíš tím projektem? Já nejsem technik, proto se ptám. 

p. Brňák: když bude možná nějaká dotace, budeš mít projekt připravený. Dělá se projekt na 

ČOV v Turově, dělá se to do šuplíku, také se za něj zaplatí 500 000,- Kč. Projekt je  potřeba 

udělat. 

p. Roček: a co podle toho projektu budeš dělat? Budeš kopat silnice a chodníky. 

p. Brňák: stejně to budeš muset udělat. 

p. Roček: budu to řešit, až dojde k havárii. 

p. Brňák: proč se vyprojektovalo na ČOV v Platěnsku hrubé předčištění za 1 500 000,- Kč? 

Bude se dávat dovnitř nové ČOV? Nebude. 

Mgr. Louženská. my tady teď řešíme něco jiného. 

p. Brňák: já se jen ptám. 

p. Roček: ty mě máš za zlé, že chci, aby obec měla nové osvětlení? 

p. Brňák: vy chcete nové osvětlení za 1 500 000,- Kč. 

p. Roček: ano a návratnost je za 3,5 roku. 

p. Brňák: to jsou jen odhady. 

p. Roček: a podle čeho dělá projektant výpočet? Také je to odhad. 

p. Brňák: na to jsou normy. Tak udělej výběrové řízení. Ty máš nějaké nabídky, jednou je to 

bez montáže, podruhý s montáží. Dej to veřejně do výběrového řízení s jasnými podmínkami 

a uvidíš, na jaké ceně skončíš. 

Mgr. Louženská: firmy jen předložily nabídky, my s těmi firmami nejsme v kontaktu, neplatí 

nás, nic nám za to neslíbili. Přihlásily se firmy, my jsme jim řekli údaje, o které požádaly, a to 

je vše. 

p. Roček: dostaly informace z účtárny. 

p. Brňák: ale oni nevědí, v jakém je to stavu. 

p. Venclová: ale oni nemění vedení, to je nezajímá. Když ti vyhoří zásuvka tak také neměníš 

celé kabely, jenom zásuvku. 

Ing. Bakeš: a proč to neuděláte postupně? Zkusit třeba celé Čeradice a uvidíte, jaká je úspora 

a jak to funguje. Jarda má třeba pravdu. Já nejsem odborník. A až zjistíte, zda se to osvědčilo, 

popřípadě postupovat dál a udělat další místní části. 

Mgr. Louženská: ale o tom se tu bavíme, pochopitelně by bylo nejlepší udělat Moravany, tam 

by úspora byla vidět nejvíc. Je to na domluvě. Čeradice jsou malé. 

p. Brňák: ale uvidíš, jak to svítí. 

p. Venclová: myslím si, že naše obec svítí poměrně dost a určitě budu ráda, když se nějaké 

peníze ušetří. 

Ing. Křivka: to, že to bude jiné než teď, to víme, to je fakt. 

Ing. Bakeš: tak ať se k něčemu dostaneme. Udělejme dvě vesnice a uvidíme. 
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Mgr. Louženská: a jaké vesnice navrhujete? 

Ing. Bakeš: to je jedno. 

Mgr. Louženská: to není jedno. 

p. Roček: rada se byla podívat v Semíně u Přelouče, pak jsem mluvil se starostkou Chvojence, 

tam také začali postupně a přidávají. 

p. Jiroutová: jaký by byl rozdíl mezi lampou 30W od firmy EKO SVĚTLO a 48 W od firmy 

Baghirra? 

p. Roček: Morávek z BW Termo nabízí 45 W. 

 

V 19, 30 hod. odešla Mgr. Červená. Přítomno je 12 zastupitelů. 

 

p. Roček: prosím vás, abychom došli k nějakému rozhodnutí. Tak řekněte, jestli osadit třeba 

Turov  a Moravanský. 

Ing. Bakeš: přikláním se k tomu žlutému světlu. A opravdu na to nemusí být vypsané 

výběrové řízení? 

p. Roček: firma Baghirra, která toto světlo nabízí, je přímo výrobcem. Jestliže je to zakázka 

do 2 000 000,- Kč, je to zakázka malého rozsahu a tam stačí oslovit tři firmy. 

Ing. Bakeš: takže takhle je to podle zákona. A s firmou BW Termo jako servisní firmou jsme 

spokojeni? Abychom nemuseli firmu měnit. 

p. Roček: tak třeba např. firmě Eko světlo dával nabídku na servis právě pan Morávek z BW 

Termo. Oni nám sem jezdit od Brna nebudou. Já bych navrhoval udělat zatím Moravanský a 

Turov. Já nemám v úmyslu p. Morávkovi rušit servisní smlouvu, my ho potřebujeme a on má 

zájem ve spolupráci pokračovat. Akorát toho mají hodně a nestíhají. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele LED osvětlení pro obec 

Moravany firmu Baghirra s.r.o. 

Hlasování   12 – 0 – 0 

    

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje osadit firmou Baghirra s.r.o. LED osvětlením 

místní části Turov a Moravanský. 

Hlasování   12 – 0 – 0 

 

p. Roček. V těchto místních částech je samostatné měření odběru el. energie, takže uvidíme, 

jaká úspora doopravdy bude. 

p. Brňák: chtělo by to ale přidat osvětlení v ulici 9. května, oslovit firmu, aby to přeměřila. 

Má se dělat rekonstrukce ulice, tak by se to dalo udělat. Budeš tam mít spoustu přechodů el. 

vedení. 

p. Roček: v ulici 9. května jsou lampy na druhé straně. 

Ing. Bakeš: chtělo by to udělat, aby se po 14ti dnech po rekonstrukci nemuselo kopat do 

nového povrchu. 

Mgr. Louženská: starosta se pokusí sehnat projekt rekonstrukce ulice 9. května a  uvidíme. 

                                



-  13  - 

 

18. Diskuse  

p. Brňák: u sokolovny se vyměnilo světlo, nechtělo by tam přidat lampu? Jestli se tam budou 

ještě někdy dělat v parku akce? 

Mgr. Louženská: mluvili jsme o tom už také, nakonec nám třeba SRPŠ řeklo, že u jezera je to 

lepší, je to bez starostí a vejde se tam víc lidí. 

p. Brňák: ale já myslím třeba v souvislosti s otevřenou restaurací. V projektu je stavba 

vytažená do parku, tak tam aspoň položit kabel. 

Mgr. Louženská: do parku bude terasa, ale jinak než je v projektu.                                                                              
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Usnesení Zastupitelstva obce Moravany dne 7. 12. 2016 

12/148 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod „Projednání, příp. schválení 

dodavatele veřejného osvětlení pro obec Moravany“ a zařadit ho jako bod č. 17. 

12/149 Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání. 

12/150 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Brňáka, 

jako členy Mgr. Červenou  a p. Kozáčka.   

12/151 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. Kulhánka. 

12/152 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis č. 8  kontrolního výboru o stavu plnění 

usnesení  z minulých zasedání zastupitelstva obce.                   

12/153 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

12/154 Zastupitelstvo obce neschvaluje uplatnění předkupního práva na odkoupení chaty ev. 

č. 60 postavené na pozemku p. č. 4700/15 v k. ú. Holice v Čechách v podílovém 

spoluvlastnictví Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.                

12/155 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 559/16 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou, který vznikl rozdělením pozemku p. č. 559/11 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou  za cenu 7 000,- Kč. Dále kupující zaplatí vypracování geometrického plánu 3 900,- 

Kč, znaleckého posudku 1 000,- Kč, návrh na vklad do katastru nemovitostí.                                       

12/156 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na 

pozemku p. č. 110/15 a  st. p. č. 225 v k. ú. Moravany nad Loučnou pro  ČEZ Distribuce a.s.                                                  

12/157 Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce zajištěním nabídek na vhodného 

poskytovatele úvěru k dofinancování opravy Moravanského domu.                     

12/158 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 8  ke smlouvě o dílo č. 1524/2009 uzavřené 

mezi Obcí Moravany a SMP – Odpady a.s.Pardubice  

12/159 Zastupitelstvo obce schvaluje ceny  za svoz TKO na rok 2017 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 2017.                                                     

12/160 Zastupitelstvo obce schvaluje statut sociálního fondu.                               

12/161 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

12/162 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Moravany.                                                                      

12/163 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 

psů na veřejném prostranství.                                                                                                                                                                                                                                                               

12/164 Zastupitelstvo obce schvaluje předběžně rozpočtové opatření k rozpočtu za rok 2016 

pro operace, které vzniknou za období od data 8. 12. 2016 do 31. 12. 2016 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 2017. 

12/165 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium tak, aby výdaje běžného měsíce 

v roce 2017 do schválení rozpočtu na rok 2017 činily maximálně 1/12 rozpočtu obce pro rok 

2016. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování 

v započatých akcích v roce 2016.                                                                                                                                                             

12/166 Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele LED osvětlení pro obec Moravany 

firmu Baghirra s.r.o. 

12/167 Zastupitelstvo obce schvaluje osadit firmou Baghirra s.r.o. LED osvětlením místní 

části Turov a Moravanský. 

 

Zapsala: A. Schejbalová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     Ing. Křivka 

 

                                     Ing. Kulhánek 

 

 

Starosta obce:                                                          Místostarostka obce: 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 

 

 

 


