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Zápis č. 21 

ze zasedání  zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 19. 9. 2018 

Přítomno: 11 členů – dle prezenční listiny, p. Jiroutová a p. Faltys přijdou později 

Omluven: p. Brňák, Ing. Bakeš 

Neomluven:  - 

Začátek zasedání:   17,00 hod. 

Konec zasedání:  20,00 hod.     

 

 

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis zastupitelstva obce, konaného dne 27. 6. 

2018, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 

11. 7. 2018 a sejmut 31. 7. 2018. Dále konstatoval, že je přítomno 11 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 kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 78/80 v k. ú. 

      Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany 

      nad Loučnou.                                                    

  7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 78/81 v k. ú.  

      Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany  

      nad Loučnou.                                                                                             

  8. Projednání, příp. schválení vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného 

      prostranství.    

  9. Projednání, příp. schválení vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

      na veřejném prostranství.                                                                      

10. Projednání, příp. schválení vyhlášky č. 3/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů  

      na veřejném prostranství.                                                                                                                             

11. Projednání, příp. schválení plánu obnovy kanalizace v Moravanech.                                                                                 

12. Projednání, příp. schválení převedení majetku vodovodní sítě do vlastnictví VAK a.s.  

      Pardubice dle bodu č. 10 stávající pachtovní smlouvy.                                                               

13. Diskuse. 

14. Přednesení usnesení. 

15. Závěr. 
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Mgr. Louženská: dále navrhuji doplnit program dnešního jednání o bod „Projednání, příp. 

schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany ve výši 100 000,- Kč“ a 

zařadit ho jako bod č. 5. 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje  doplnění programu jednání o bod 

„Projednání, příp. schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany ve výši 

100 000,- Kč“ a zařadit ho jako bod č. 5. 

Hlasování 11 – 0 – 0 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce  schvaluje doplněný program jednání. 

Hlasování 11 – 0 – 0 

 

 

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 

 

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

Mgr. Červenou, jako členy p. Horodyskou a Ing. Kulhánka. 

Hlasování 11 – 0 – 0 

   

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

Kříže. 

                                                                                                                Hlasování 11 – 0 – 0 

  

 

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

      obce.                                      

p. Roček: já bych si dovolil jen poznámky k některým bodům. Trvá nám převod ulice 9. 

května  do majetku obce. Máme to od kraje slíbené po celkové rekonstrukci, kterou provede 

Pardubický kraj. Je podepsaná smlouva o smlouvě budoucí s hejtmanem Pardubického kraje. 

Mám ústně přislíbeno, že rekonstrukce by měla začít na jaře 2019. Tento bod tedy není 

splněn. A dalším nesplněným bodem je převod odpadního příkopu z ČOV do Loučné podél 

cesty do Platěnska. Dnes už tam odtok nejde, pouze přepadová voda. Příkop je náš, ale 

pozemek je státu. 

 

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

z minulých zasedání zastupitelstva obce. 

 

5. Projednání, příp. schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany ve výši 100 000,- 

     Kč. 

Mgr. Louženská: je to přesun peněz v rámci kapitoly, a to z oprav na provozní náklady. Je to na žádost 

paní ředitelky Mgr. Jany Felcmanové. 
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Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje  poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ 

Moravany ve výši 100 000,- Kč. 

Hlasování 11 – 0- 0 

 

 

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

p. Roček: tentokrát jsou opatření rozsáhlejší. V prvním bodě je tedy příspěvek škole, o kterém 

jsme jednali v minulém bodě. Ve druhém bodě je přijetí daru od majitele pozemku za halou. 

Tento dar bude použit na prodloužení inženýrských sítí v této lokalitě.  

Mgr. Louženská: třetí bod je přijetí daru od firem na Moravanské ulétnutí ve výši 65 500,- Kč. 

Tento dar byl dán na kulturu. Čtvrtým bodem je odvod DPH na opravu Moravanského domu 

a zázemí OÚ. Dalším bodem je navýšení výdajů na výstavbu zázemí OÚ. Dále je zde 

navýšení výdajů na výstavbu chodníků, udělalo se víc chodníků a finance se vzaly z 

komunikací. Tam teď peníze nejsou potřeba. Další bod je na výdaje na výstavbu vodovodu. 

Bude se prodlužovat vodovodní řád za halou a v lokalitě V Rákosí u jezera. A posledním 

bodem je navýšení výdajů na opravu střechy nad pohostinstvím v Turově. Oprava musí být 

provedena ve větším rozsahu, než jsme plánovali. Peníze se převedou z rezervy z loňského 

roku. 

p. Roček: abych se vrátil k zázemí OÚ, k navýšení došlo proto, že tam jsou jiná vrata než v 

projektu, chybělo tam topení a nebylo tam zahrnuto elektro. Teď se dláždí celý dvůr a 

přístupová cesta za obecním úřadem. Ještě nemáme spočítanou celkovou cenu za tuto 

přestavbu. 

 

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

Hlasování 11 – 0 – 0 

 

 

7. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 78/80 v k. ú. 

    Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany 

    nad Loučnou.  

p. Roček: jedná se o smlouvu s panem Filounkem. Cena za 1m2 je 810,- Kč. Když teď 

schválíme prodej obou pozemků, budou prodány zatím všechny stavební pozemky, které 

máme k prodeji. V ceně těchto všech prodaných pozemků v lokalitě V Rákosí je zahrnuto 

vybudování inženýrských sítí a silnice. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/80 

o výměře 845 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 

78/3 v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 684 450,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena 

DPH v zákonné výši. 

Hlasování 11 – 0 – 0 

                                             

  8. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 78/81 v k. ú.  

      Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 78/3 v k. ú. Moravany  
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      nad Loučnou.  

p. Roček: je to pozemek ve stejné lokalitě jako předchozí. Kupujícími jsou pan Knotek a 

slečna Solilová. Podmínky prodeje jsou stejné jako v minulém bodě. 

                                 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/81 

o výměře 763 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou, který vznikne rozdělením pozemku p. č. 

78/3 v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 618 030,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena 

DPH v zákonné výši. 

Hlasování 11 – 0 – 0 

 

                                                          

 9. Projednání, příp. schválení vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za užívání veřejného 

      prostranství.   

Mgr. Louženská: obec má platnou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství z 

roku 2017. Došlo v ní ale k úpravě několika slov kvůli nové legislativě a vyhláška se musí schválit 

nově. Ceny za místní poplatky zůstávají stejné. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. 

Hlasování 11 – 0 – 0 

 

V 17,45 přišel p. Faltys a p. Jiroutová. 

 

 

10. Projednání, příp. schválení vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

      na veřejném prostranství.  

Mgr. Louženská: zde je pouze přeformulování toho, co už ve vyhlášce máme. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla 

pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

Hlasování 12 – 0 – 1 

 

                                                                     

11. Projednání, příp. schválení vyhlášky č. 3/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů  

      na veřejném prostranství.    

Mgr. Louženská: v novém návrhu vyhlášky byly vynechány některé paragrafy, v článku dva je seznam 

veřejných prostranství, kde se nesmí alkohol konzumovat. 

p. Roček: největším problémem je konzumace alkoholu před obchody. Nejsou tam toalety a ti, co se 

tam zdržují, znečišťují okolí. Já jsem vyhlášky předal jak městské, tak státní policii. Takže postupně 

sjednají pořádek. Není to problém jen naší obce. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 3/2018 o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství.   

Hlasování 13 – 0 – 0 
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12. Projednání, příp. schválení plánu obnovy kanalizace v Moravanech.  

p. Roček: my, jako vlastník kanalizace, máme nyní 16,5 km kanalizační sítě. My jsme povinni 

tvořit rezervní fond obnovy kanalizace na opravy. Většina kanalizace pochází z roku 1996. Na 

rezervu bychom měli ročně dávat v průměru 1 200 000,- Kč. Plán obnovy musíme mít 

schválený, protože když budeme předkládat vyúčtování dotace na výstavbu kanalizace, 

musíme předložit i plán obnovy kanalizace. Jestliže ho nemáte, nevyúčtují dotaci a vy ji 

musíte celou vrátit. My do konce roku musíme vyúčtovat 1. etapu kanalizace v Platěnicích a 

původní plán obnovy kanalizace nám končí a oni chtějí předložit plán nový. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje plán obnovy kanalizace v obci Moravany. 

Hlasování 13 – 0 – 0 

 

 

13. Projednání, příp. schválení převedení majetku vodovodní sítě do vlastnictví VAK a.s.  

      Pardubice dle bodu č. 10 stávající pachtovní smlouvy.   

p. Roček: my máme s firmou Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. uzavřenou pachtovní 

smlouvu o provozování vodovodu v Moravanech. Smlouva končí 31. 12. 2018 a v odstavci X 

se píše, že propachtovatel – obec Moravany učiní kroky k nepeněžitému předání majetku na 

společnost VAK Pardubice a.s. My jsme o tom mluvili v radě obce a shodli jsme se, že je to 

tak složitý problém, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo.  

p. Venclová: a oni už s námi nechtějí uzavřít další pachtovní smlouvu? 

p. Roček: mě nikdo nekontaktoval, podle článku X smlouvy bychom měli učinit kroky k 

nepeněžitému převodu. 

Ing. Křivka: a v okolních obcích to je jak? 

p. Roček: já to nezjišťoval. Chystám se zeptat na Svazku obcí Loučná. Já jim můžu napsat, že 

o převod nemáme zájem a novou pachtovní smlouvu můžu podepsat. 

p. Schejbalová: nejdříve musíte vyvěsit záměr a pak musíte podepsat úplně novou smlouvu. 

Ing. Křivka: a když to převedeme na VAK a.s., může se stát, že to prodají někomu dál. V 

Praze to mají Francouzi. Pak se nedoplatíme za vodu. 

Mgr. Louženská: máme dvě možnosti, buď jim to předat a nebo vyvěsit záměr pachtu a 

uzavřít s nimi novou pachtovní smlouvu. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje převedení majetku vodovodní sítě do 

vlastnictví VAK a.s. Pardubice dle bodu č. 10 stávající pachtovní smlouvy. 

Hlasování 0 – 12 – 1 

Návrh nebyl přijat. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pachtu vodovodní sítě ve 

vlastnictví Obce Moravany. 

Hlasování 12 – 0 – 1 
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14. Diskuse. 

Mgr. Januš: chtěl bych poprosit, zda by mohl starosta objektivně seznámit zastupitele a 

zhodnotit, co se děje ve škole a sdělit všem, zda je potřeba to hasit tak, jak to hasí. 

p. Roček: já si nejsem jistý ničím, čím bych hasil. Nová paní ředitelka nastoupila 1. 8. 2018 a 

učitelé až 27. 8. 2018. Ona mě pozvala jako zřizovatele na první společné setkání. Já jim 

popřál příjemnou spolupráci. Nevím, který to pak přesně byl den a volala mi paní ředitelka, 

jestli bych mohl přijít, že s ní učitelé chtějí mluvit. Přiznala mi, že udělala nějaká nepopulární 

opatření a sice, že učitelům pozastavila osobní ohodnocení, ale že jim ho vrátí v odměnách až 

uvidí, jak pracují a jak s nimi bude spokojená a že osobní ohodnocení by jim nově stanovila 

od nového roku. Já tam šel, přivítání ze strany učitelů bylo všelijaké. Vešel jsem s paní 

ředitelkou do třídy a připadali jsme si jak u soudu. Paní ředitelka si zjišťovala u právníků, zda 

může sáhnout na osobní ohodnocení. Učitelé včetně paní účetní si myslí, že jim paní ředitelka 

nevěří. Jeden pan učitel prohlásil, že s novou paní ředitelkou nebude spolupracovat a podal 

výpověď. Všichni se oháněli paragrafy a nakonec to dopadlo tak, že nedošlo k žádnému 

závěru. 

Mgr. Januš: já jsem rád, že jsem slyšel I druhou stranu, I když objektivní to nebylo. Já jim 

osobní ohodnocení dal za vykonanou práci a nastoupí nová ředitelka a osobní ohodnocení jim 

sebere. No Pane Bože, kde to jsme. To se dělá v posledním kroku. Nelíbí se mi to, dověděl 

jsem se spoustu věcí. V inspekčních zprávách jsme byli jako kolektiv hodnoceni jako jeden z 

nejlepších ze škol v Pardubickém kraji. Není ve zprávě žádný bod, kterým bychom něco 

závažně porušovali. A po paní účetní, která svou práci dělala 25 let, neztratila 10 haléřů a 

nova paní ředitelka si po ní nechává kontrolovat výkazy jinou účetní. A to neměla morální 

právo sebrat učitelům peníze, za tím si stojím. Když sáhnete lidem na osobní ohodnocení, 

znamená to, že přestal pracovat a s jeho prací nejste spokojeni. Nezlobte se na mě, ale v tom s 

vámi nejedu, vaše vedení mě dostalo do kolen a v životě už Vás volit nebudu. Všem děkuju za 

spolupráci, ale s panem Ročkem a paní Louženskou končím. Děkuji, nashledanou. 

Ing. Křivka: počkej, to si ani neposlechneš druhou stranu? 

Mgr. Januš: mě tohle stačilo, děkuji a nashledanou. 

 

Mgr. Januš odešel z jednání zastupitelstva. 

 

p. Venclová: to je škoda. 

p. Jiroutová: mě by zajímalo, jestli by se učitelé bouřili takhle, kdyby paní ředitelkou byla 

jeho favoritka paní Zadrobílková. 

p. Venclová: nebouřili. 

Mgr. Louženská: přesně, nedali jí ani šanci. 

p. Roček: tady si snad podle vyjádření ředitele přeberete, kde ta pravda je. 

Mgr. Louženská: a pravda se ukázala minulý pátek, kdy na paní ředitelku poslali školskou 

inspekci a inspektorka konstatovala, že je všechno v pořádku, že paní ředitelka postupuje 

podle platných předpisů. 

p. Faltys: je jasné, že bude zle, když se sáhne někomu na peníze. To byl podle mě špatný 

krok, ale na druhou stranu je paní ředitelka nová a má právo zjistit, jak je který učitel schopný 

a podle toho ho ocenit. 

p. Venclová: ale ona jim to ohodnocení vrátí, to se řeklo na začátku. 
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Ing. Křivka: ona si je vyzkouší a dá jim ohodnocení tak, jak je vidí ona. To, že p. učitel dal 

hned výpověď a nepočkal si čtyři měsíce na své ohodnocení, tak to mluví za vše. A pan 

Januš? Zezadu to tam koučuje dál, volá se mu vše, co se ve škole děje. Za vším je to, že 

nebyla na místo ředitelky vybrána jaho favoritka. 

Mgr. Louženská: starosta tady ale ještě neřekl to důležité. 

p. Roček: a sice to, že mu učitelé žalují, co se ve škole děje a on  ředitelce volal s tím, že ona 

ničí jeho 26letou práci. Co tady ještě Láďa neřekl je, že v inspekčních zprávách jsou v 

hodnoceních stále rezervy, ketré se musí dohnat. Já jak jsem to na té schůzce sledoval a řekl 

jsem jim, že sice jsou bezvadný spolupracující kolektiv, ale ne pod vedením p. ředitele 

Januše, ale pod vedením někoho jiného. Nové paní ředitelce by se měli podřídit. 

Mgr. Louženská: ale to je spousta dalších a dalších věcí. Paní ředitelka nastoupila do funkce a 

její počítač byl absolutně čistý. Neměla žádnou smlouvu, neměla se od čeho odpíchnout. 

p. Roček: všechno měla v počítači paní účetní, tak kde to jsme? 

Ing. Kříž. Když by jim na ty peníze nesáhla, dělo by se něco jiného. 

Mgr. Louženská: přesně tak. 

Ing. Kříž: ale na druhou stranu, takhle se v nové funkci nezačíná. 

Mgr. Louženská: bude to vše uvedené na pravou míru, bude vypracována směrnice a do té 

doby to bude postaru, což znamená, že osobní ohodnocení bude ve staré výši. 

p. Faltys: mě kdyby nový ředitel sebral osobní ohodnocení, tak se mi to taky nebude líbit. Ale  

to, že si stěžují že se něco prověřuje, na to má nová ředitelka právo. 

Mgr. Louženská: ona začala s důvěrou k celému kolektivu. Ale není to jednoduché, když jde 

proti tobě celý kolektiv. Já se jí nechci zastávat ani být proti ní 

Ing. Křivka: tento spor začal už při výběru ředitelky radou obce. Na doporučení komise, kdy 

skóre pro paní Felcmanovou bylo 5:2 proti paní Zadrobílkové a rada obce jmenovala do 

funkce paní Felcmanovou. Potom nám všem radním začali létat SMSky od Januše, Mottla… 

p. Faltys: můj názor byl a je takový, že Januš neměl ve výběrové komisi co dělat. 

Mgr. Louženská: to jsme mu řekli také. 

Mgr. Červená: já bych k tomu řekla asi to, že si pana ředitele vážím, učil mě, ale od rady obce 

dostal před pěti lety ještě šanci, také to mohlo dopadnout třeba jako v Rovni, kde pana ředitele 

Zahálku vyhodili pár let před důchodem. 

Mgr. Louženská: ale my to tehdy udělat nechtěli. Dnes jsme se s ním mohli důstojně 

rozloučit, ale on poplival nejen mě. 

Ing. Křivka: on ale nikoho druhého nechce slyšet. 

p. Roček: já po tom sezení s učiteli jsem jim řekl, že nám po jmenování nové ředitelky všem 

chodily smsky, ať zvážíme jmenovat do dobře fungujícího kolektivu novou osobu. Pan Mottl 

se přihlásil a chlubil se, že to psal on. Na to jsem mu odpověděl, že jednání s nimi mě utvrdilo 

v tom, že jsme udělali dobře. A odešel jsem. 

Mgr. Louženská: už v tom nemá cenu pokračovat, ředitel už odešel. 

p. Hovorka: jaký je rozdíl mezi pachtovní a nájemní smlouvou? 

p. Schejbalová: pachtovní smlouva se uzavírá např. na pozemek, na kterém pěstujete něco, co 

dál prodáváte a máte z toho finanční výnos. Nájemní smlouvu budete mít na zahrádku, na 

které pěstujete něco pro sebe a dál to neprodáváte. 

p. Hovorka: to už tady bylo, to se vrací. 

p. Roček: u pachtu máte na jedné straně propachtovatele a na straně druhé pachtýře. 
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p. Hovorka: dále bych se chtěl zeptat, zda neuvažujete o vydání vyhlášky o zákazu 

podomního prodeje. Stále nás někdo obtěžuje. 

p. Venclová: a máte s podomními prodavači nějaké zkušenosti? 

p. Hovorka: já ano. Využívají stare lidi. Moji rodiče měli třeba tři smlouvy na dodávku 

elektrické energie. Něco podobného se stalo i se zdravotní pojišťovnou. Přišla k nim nějaká 

paní, řekla jim, že VZP krachla a oni jí podepsali přechod k jiné pojišťovně. Problém nastal u 

našeho doktora. Ten je nechtěl ošetřit, protože neměl s pojišťovnou smlouvu, nechtěl jim 

napsat sanitu. 

p. Venclová: to je teď nová zkušenost? 

p. Hovorka: ne, tak dva tři roky zpět. S dodávkou el. energie to je letos. Jsou to podvody. Teď 

je navštívil někdo z Litomyšle, tuším z firmy Moje enrgie. Řekla jim, co a jak a aby 

podepsaly, že u nich byla a vysvětlila jim to. Ale oni nevědomky podepsali smlouvu na 

výběrové řízení na dodávku el. energie. Vypovědět se to nedá, je tam pokuta 10 000,- Kč. Tak 

proto jsem se na vyhlášku chtěl zeptat. 

p. Sychra: v Čeradicích se také čas od času někdo objeví. Ale spíš bych to viděl na nějakou 

komunikaci se starými lidmi. Říkat jim o tom, co jim hrozí, aby se nebáli zavolat policii. 

p. Hovorka: když oni to ti podvodníci umí tak podat, že staří lidé uvěří, ještě jim uvaří kafe a 

podepíší, co jim podvodníci podstrčí. 

Mgr. Louženská: a řešila by něco cedule na začátku obce, že je zákaz podomního prodeje? 

Ing. Křivka: neřešila. 

p. Hovorka: oni přechází na novou fintu. Zavolají s tím, že by vám chtěli ukázat nějakou 

novinku. A vy jim řeknete, ať tedy přijedou a už je to brané jako pozvání, už to není podomní 

prodej, oni jdou na pozvání. 

Ing. Kříž: a co kontaktovat toho pána, co nám pomáhá s vyhláškami? 

Mgr. Louženská: zkusit to můžeme. 

Ing. Kříž: dalo by se asi i přes nás jako policii domluvit besedu s lidmi na tohle téma. 

p. Schejbalová: já vám můžu říct z vlastní zkušenosti tady ze Seniorcentra, když prodejce 

zazvoní u bytu a těm starým lidem řekne, že ušetří, tak mají podpis hned. Můžete jim to říkat 

stále, varovat je, není to nic platné. 

Ing. Křivka: chtěl bych Vás informovat o Moravanském domu. My jsme začali s rekonstrukcí 

v roce 2014 a teď se blížíme ke konci III. etapy. Termín dokončení je někdy v listopadu. Ale 

asi dojde k posunutí díky tomu, že jsme tam udělali na poslední chvíli nějaké úpravy, aby to 

bylo funkční. Máme na to úvěr a chceme, aby to fungovalo. Nechceme, aby sál byl celý rok 

zavřený a fungovala jen hospoda, nedej bože bez vaření. Bylo by dobré zauvažovat nad 

vytvořením nějaké kulturní skupiny, která by pro sál hledala využití. Asi to bude finančně 

náročnější, aby to tady žilo. Měla by tam být restaurace, sál, v suterénu spíš fitko pro ženy, 

dale něco jako pánská klubovna třeba s kulečníkem. 

p. Roček: my jsme vyvěsili záměr pronájmu restaurace se zázemím, mělo by to vyjít v 

Pardubických novinách a Pernštejnu. Obec si sál ponechá a bude ho pronajímat jednorázově, 

ale ještě nevíme podmínky pronájmu. Nenecháme si sál zdevastovat dlouhodobým 

pronájmem. 

Ing. Křivka: s otevřením počítáme tak před Vánoci, dřív ne. 
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Moravany ze dne 19. 9. 2018 

21/287 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu jednání o bod „Projednání, příp. 

schválení poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany ve výši 100 000,- Kč“ a 

zařadit ho jako bod č. 5. 

21/288 Zastupitelstvo obce  schvaluje doplněný program jednání.      

21/289 Zastupitelstvo obce  schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení Mgr. 

Červenou, jako členy p. Horodyskou a Ing. Kulhánka. 

21/290 Zastupitelstvo obce  schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Kozáčka a Ing. Kříže. 

21/291 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení 

z minulých zasedání zastupitelstva obce. 

21/292 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku PO ZŠ Moravany 

ve výši 100 000,- Kč. 

21/293 Zastupitelstvo obce  schvaluje rozpočtové opatření č. 6.   

21/294 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/80 o výměře 

845 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 684 450,- Kč bez DPH. K ceně bude 

připočtena DPH v zákonné výši. 

21/295 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 78/81 o výměře 

763 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou za cenu 618 030,- Kč bez DPH. K ceně bude 

připočtena DPH v zákonné výši. 

21/296 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

21/297 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství. 

21/298 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku č. 3/2018 o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství.   

21/299 Zastupitelstvo obce schvaluje plán obnovy kanalizace v obci Moravany. 

21/300 Zastupitelstvo obce neschvaluje převedení majetku vodovodní sítě do vlastnictví VAK 

a.s. Pardubice dle bodu č. 10 stávající pachtovní smlouvy. 

21/301 Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměru pachtu vodovodní sítě ve vlastnictví 

Obce Moravany. 

 

Zapsala: A. Schejbalová 

Ověřovatelé zápisu:     p. Kozáček 

                                     Ing. Kříž 

 

Starosta obce:                                                          Místostarostka obce: 

 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 
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