
Zápis č. 14 

ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 25. 3.2009 

 
Přítomni: 13 členů - dle prezenční listiny 

Omluveni: Hlavatý P., Mgr. Valášek M. 

 

Jednání zahájeno : 17.10 hod. 

Jednání skončeno : 19.00 hod. 

 

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

se konalo dne 10.12. 2008 , byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena ţádná připomínka. 

Zápis byl vyvěšen 13. 2.2009 a sejmut 10. 3.2009. Dále konstatoval, ţe je přítomno 13 členů 

a obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

2. Členové OZ byli seznámeni s návrhem programu zasedání: 

 

         1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. 

         2. Přednesení, doplnění a schválení programu. 

         3. Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu. 

         4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ. 

         5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008. 

         6. Projednání a schválení plánu obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce. 

         7. Projednání, příp. schválení záměru prodeje části parcely č. 132/46 v k.ú. Moravany 

             nad Loučnou o rozloze 98 m2  

         8. Schválení ceny stočného od 1. 7.2009. 

         9. Projednání, příp. schválení smlouvy o příspěvku na činnost Oblastní charity 

             Pardubice  

       10. Projednání, příp. schválení statutu sociálního fondu obce. 

       11. Diskuse 

       12. Doplnění, schválení usnesení 

       13. Závěr 

 

 

pí. Louţenská - navrhuji rozšířit dnešní jednání o bod „Schválení podmínek Rozhodnutí 

o udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT“ a zařadit jako bod č. 11 

Návrh hlasování: OZ schvaluje doplnění programu o bod „Schválení podmínek Rozhodnutí o 

udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT.“ 

 

                                                                                                Hlasováno 12 - 1 - 0 

 

 

pí. Fibichová - doplnění programu dnešního jednání o bod: „Projednání, případně schválení 

změny (revokace) bodu č. 12/205 u usnesení č. 12 ze dne 10. 12.2008 a projednání, případné 

schválení záměru prodeje pozemků p. č. 78/14, 78/8 a 78/58 o celkové výměře 2 296 m2  

v  k. ú. Moravany nad Loučnou“ jako bod č. 12 

- původně nebyl geometrický plán - nyní je to podle geometrického  plánu a znaleckého 

posudku, rybáři o pozemky mají zájem 

p. Roček -pozemky byly odděleny od původních - mají nová čísla 

Návrh hlasování: OZ schvaluje doplnění programu dnešního jednání o bod „Projednání, 

případně schválení změny (revokace) bodu č. 12/205 u usnesení č. 12 ze dne 10. 12.2008  
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a projednání, případné schválení záměru prodeje pozemků p. č. 78/14, 78/8 a 78/58 

o celkové výměře 2 296 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou.“ 

 

                                                                                                Hlasováno 12 - 1 - 0 

 

 

p. Roček - ţádám o doplnění programu dnešního jednání o bod „Projednání, případně 

schválení záměru směny ideální poloviny pozemku p. č. 78/3 o výměře 11 683 m2 

za ideální polovinu pozemku p. č. 124/1 o výměře 10 897 m2, oboje v k. ú. Moravany nad 

Loučnou s panem Janem Lohniským a zařadit jako bod č. 13 

- posun v jednání o hřišti, tato kauza je řešena od roku 1992 a není vyřešena. Řeší se od 

loňského roku s JUDr. Pecháčkovou. Navrhl jsem restituentům směnu za pozemek Na obci. 

Před týdnem oba na směnu přistoupili. Bohuţel dnes odpoledne p. Schletterová stáhla zpět. 

JUDr. Pecháčková nám doporučuje projednat a schválit. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje doplnění programu o bod „Projednání, případně schválení 

záměru směny ideální poloviny pozemku p. č. 78/3 o výměře 11 683 m2 za ideální polovinu 

pozemku p. č. 124/1 o výměře 10 897 m2, oboje v k. ú. Moravany nad Loučnou s panem 

Janem Lohniským.“ 

                                                                                                  Hlasováno 11 - 0 - 2 

 

p. Bakeš Zb. - přikoupení pozemku p. Fikarem - bylo to řádně vyvěšeno? 

pí. Louţenská - ţádala jsem vás při čtení návrhu programu, abyste si dopsali schválení 

„záměru“ 

p. Bakeš Zb. - i tak by to mělo být vyvěšeno 

pí. Louţenská - bude, pokud schválíme záměr, zatím nebylo co vyvěsit 

Návrh hlasování o programu : Obecní zastupitelstvo schvaluje doplněný program dnešního 

jednání. 

                                                                                                   Hlasováno 13 - 0 - 0 

 

 

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise pí. Ţidkovou, jako členy  

p. Pýchu a p. MVDr. Sedláka.                                                                Hlasováno 12 - 0 - 1 

 

Návrh hlasování: OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Hlaváčka a p. Ing. Bakeše. 

                                                                                                    Hlasováno 13 - 0 - 0 

 

 

4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ 

p. Kučera - navrhuji, aby zpráva nebyla čtena nahlas a kaţdý se s obsahem seznámil sám. 

Návrh hlasování: Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení OZ nebude čtena nahlas. 

                                                                                                     Hlasováno 13 - 0 - 0 

 

 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008 

p. Roček - závěrečný účet obsahuje doklad o provedené inventarizaci, zprávu a závěrečný   
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účet za rok 2008. Všechno jste obdrţeli. 

Obci byla přidělena nová kontrolní skupina. Dopadlo to tak, jak je uvedeno ve zprávě. 

Váţnou chybou bylo např. i to, ţe jsme koupili vůz Iveco, bylo to řádně schváleno - úvěr - 

akontace v roce 2008 + splátky do roku 2010. Měli jsme podle nich mít v rozpočtu celou 

částku. Na můj dotaz, jak bychom hradili splátky letos, neodpověděli, ale je to hrubá chyba. 

- v kapitole „Sociální sluţby“ došlo k překročení o 150 000,- Kč - revize elektro v SC,  

OZ toto neschválilo, neboť se naposledy sešlo 10.12. 2008 a platby probíhají průběţně  

do 21.12.2008. 

- pozemky odepisovat  vkladem do Katastru nemovitostí. 

- OZV o místních poplatcích z hracích automatů se má zaplatit  do konce ledna dle vyhlášky, 

platí do konce roku - pohledávky nejsou - je to porušení vyhlášky. 

-  do 15ti dnů musíme podat zprávu o nápravě - čerpání dotací to neohrozí. 

- chystáme samostatnou kancelář pro účetní. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce včetně příloh a 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 s  výhradou nedostatků uvedených 

ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá předloţená opatření. 

                                                                 

                                                                                   Hlasováno  12 - 0 - 1 

 

 

6. Projednání a schválení plánu obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce 

p. Roček - jednali jsme o tom na minulém OZ, ofotil jsem Vám znění zákona č.274/2001 Sb. 

o vodovodech a kanalizacích, tabulka předběţných nákladů  2014 - 2018 - kanalizaci 

provozuje obec, vodovod provozuje VAK (Moravanský, Moravany) 

p. Hlaváček - VAK dal nabídku na vodovod, Ekomonitor na kanalizaci. Není jich více? 

p. Roček - to nejsou nabídky, Ekomonitor to vypracoval za obec - dělá monitoring  

v obci + ČOV. Poţádal jsem je o vypracování plánu pro nás. VAK to dělá pro sebe jako 

provozovatel 

p. Hlaváček - kdyby se něco podle toho dělalo, kdo by to dělal? 

p. Roček - podle výběrového řízení. Nyní připravujeme kanalizaci do Platěnic z evropských 

fondů, v Moravanech se dodělá letos. K výběrovému  řízení na projektanta  kanalizace  

v Platěnicích byla jiţ stanovena komise. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje „Plán obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce.“ 

 

                                                                                      Hlasováno 13 - 0 - 0 

 

 

7. Projednání, příp. schválení záměru prodeje části parcely č. 132/46 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou o rozloze 98 m2  

p. Roček - jiţ jsme 2x projednávali, vlastník sousední parcely si dal novou ţádost. Slíbil jsem 

mu, ţe ji dnes projednáme potřetí. Po schválení záměru musíme vyvěsit dle  

zákona 128/2000 Sb. o obcích - nevíme, kdo se ještě přihlásí. Jedná se o 98 m2, ţadatel to 

potřebuje kvůli výstavbě RD. Je to vlastně pruh o šířce cca 2 m. Případný prodej by byl 

příjmem obce - ne BW stavitelství. 
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Pan Fikar slíbil, ţe zajistí a zaplatí zhotovení geometrického plánu a nabídl příp. cenu i 500,- 

Kč/m2. Firmě BW stavitelství jsme pozemky prodali za 135,- Kč/m2. Myslím, ţe to na 

sousední parcele neuvidíme. Doporučuji záměr schválit. 

p. Kárych - p. Fikar to chtěl původně na sad, nyní na výstavbu 

p. Hlaváček - potřetí to probíráme, s tím souhlasím. Pokud má někdo rozumný argument proč 

neprodat, ať ho řekne hned, ať můţeme přemýšlet. Pokud neschválíme, beru to za krok 

zpátky, škola potřebuje děti, je tu perspektiva mladé rodiny v obci 

p. Bakeš Z. - jde o to, jestli ta sousední parcela pak bude prodejná a souhlasím s p. Kárychem 

- původně to měl být ovocný sad - nezdá se mi to čisté. 

p. Hlaváček - na obci se také rozšiřovalo, je to rodina s dětmi, byly by děti do školy 

p. Louţenská - souhlasím s p. Hlaváčkem, poprvé to bylo sloučeno ze 2 bodů. Teď si myslím, 

ţe to jsou 2 m - nebude z toho ovocný sad. Jiţ tenkrát chtěl asi sad, část na stavbu. Já to 

podpořím. 

p. Sedlák - podpořím p. Hlaváčka, nevím proč neprodat. 

p. Hlaváček - je jedno, jestli to bude sad nebo atriový domek. Je to podle mě čisté. 

p. Fibichová - já jsem byla pro, nevím proč si to musíme 4 měsíce rozmýšlet. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr  prodeje části parcely č. 132/46 v k. ú. Moravany nad 

Loučnou o rozloze 98 m2.“ 

 

                                                                                  Hlasování 9 - 3 - 1  

 

                                                                           

8. Schválení ceny stočného od 1. 7. 2009. 

p. Roček - současné stočné platí od roku 2000, dělá 9,36 Kč/m3, VAK má asi 26,- Kč/m3. 

Jsme hluboko pod ním, Chroustovice mají 14,- Kč/m3. Po všech propočtech jsme došli k 

tomu, ţe minimální sazba by měla být 12,50 Kč/m3 - coţ je ročně 570,- Kč s DPH na občana 

(coţ je roční zvýšení o 130,- Kč). Přibudou dvě nové  fyzické  podnikající osoby a zbytek 

Moravan. 

p. Glaser - jak je zahrnuta biologická ČOV, momentálně vůbec nefunguje - jaká bude částka 

na opravu? 

p. Roček - začátkem prosince přestala fungovat, ztratil se průtok. Byla objednána nová 

kultura rákosu z Chroustovic, ale nebylo nám to doporučeno. Agrostav dva štěrkové bazény 

vypustil a mění se štěrk, naváţí se nový. Pan Konvalina to prohlédl, řekl nesázet nový rákos. 

Chemické rozbory s rákosem i bez něj jsou stejné. Náklady na údrţbu kořenové ČOV tam 

jsou. Příští týden by to mělo být hotové. 

p. Matoušek - chtěl jsem, aby organizace platily víc. ČSAO neustále zvyšovalo, 300 000,- Kč 

proděláváme, je to špatné. 

p. Bakeš Z. - týká se to střešné i fyzických podnik. osob nebo jen právnických osob? 

pí. Louţenská - všech 

p. Bakeš Z. - chtělo by se na to podívat - i na fyzické podnikající osoby. 

p. Roček - firmám se to zvedne taky, platí i za zaměstnance (za kaţdého 570,- Kč). Dluhy 

jsou zanedbatelné. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje cenu stočného od 1. 7.2009 ve výši 570,- Kč/osoba/rok vč. 

DPH. 

 

                                                                                       Hlasováno 13 - 0 - 0 
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9. Projednání, příp. schválení smlouvy o příspěvku na činnost Oblastní charity Pardubice. 

pí. Louţenská - smlouvu v loňském roce sestavila komise - je stejná, částka 150 000,- Kč 

je v rozpočtu. Oblastní charita se stará o 39 občanů. Pouze v  čl. III - by se změnilo datum 

úhrady - do 30. 4.2009, pokud jí schválíme. Loňský rok je řádně vypořádán. 

p. Hlaváček - je to sluţba pro starší generaci, říkám ano 

p. Bakeš Z. - slyšel jsem, ţe se bude rušit pedikúra, to je zrovna potřebná sluţba 

p. Roček - snaţíme se ji zachránit, pedikúru můţou poskytovat pouze lidem, kteří mají s 

OCH smlouvu na ostatní sluţby. Potřebují sehnat během dubna garanta, který by to zastřešil. 

Podle zákona by to jinak museli zrušit. Bazén nechtějí pronajmout, nechtějí se podílet na 

provozních nákladech + revize - dělají pouze dozor. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje „Smlouvu o příspěvku na činnost OCH Pardubice.“ 

  

                                                                                 Hlasováno 13 - 0 - 0 

 

 

10. Projednání, příp. schválení statutu sociálního fondu obce. 

p. Roček - na základě kontroly o hospodaření jsme upravili podle potřeb auditu, to jim 

nestačilo, musí být nově schválen 

pí. Peciválová - musí to být všechno podrobně a vše se musí nově schvalovat 

p. Matoušek - příspěvek na stravování zaměstnanců,máme zajištěné stravování v SC - není na 

to nárok 

pí. Peciválová - z ČOV pan Schejbal třeba nemůţe odejít, musíme to mít jednotné. Nárok na 

to máme. 

p. Glaser - náš podnik chtěl podpořit SC, ale jídla nestojí za nic 

p. Kárych - na obci málo čerpáte, šetříte 

Návrh hlasování: OZ schvaluje statut sociálního fondu obce. 

 

                                                                          Hlasováno 12 - 0 - 1 

 

 

11. Schválení podmínek Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech 

POINT. 

p. Louţenská - funguje u nás Czech POINT. Byl vypsán grant na modernizaci pracoviště. 

Abychom mohli poţádat o dotaci z MV, je třeba předloţit mimo jiné další písemnosti Výpis 

ze zasedání OZ, kde byli seznámeni zastupitelé s podmínkami Rozhodnutí o udělení dotace 

na modernizaci pracoviště. Stručně o podmínkách rozhodnutí: celkové výdaje projektu 68 

540,- Kč, dotace ze strukturálních fondů 58 259,- Kč (85°/o), z obecního rozpočtu 10 281,- 

Kč (15°/o). Ve schváleném rozpočtu je 70 000,- Kč na DHIM, ze kterého bude tento podíl 

uhrazen. Celková výše dotace nesmí být překročena. Dotace bude poskytnuta cestou 

krajského úřadu jako účelová neinvestiční dotace obcím na modernizaci kontaktního místa v 

projektu Czech POINT. Příjemce je povinen předloţit pravdivé a úplné informace o průběhu 

realizace projektu prostřednictvím závěrečné monitorovací zprávy. Pokud příjemce odstoupí 

od projektu, oznámí to neprodleně MV ČR. 

Příjemce je povinen řádně uchovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

minimálně do roku 2021. Nevyčerpané peněţní prostředky musí být vráceny nejpozději  

k 15. 7.2009. Závěrečné hodnocení akce do 31.12.2009. Czech POINT v Moravanech zatím 

poskytuje: výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku,  
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výpis z Ţivnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, Přijetí podání podle ţivnostenského 

zákona, ţádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., výpis z  

bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných 

dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISCH. 

p. Sedlák - chtělo by to napsat do zpravodaje a průběţně aktualizovat 

pí. Louţenská - počítám s tím v novém čísle 

Návrh hlasování: OZ schvaluje podmínky rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci 

pracoviště Czech POINT. 

 

                                                                                 Hlasováno 13 - 0 - 0 

   

 

12. Projednání, příp. schválení změny (revokace) bodu č. 12/205 u usnesení č. 12 ze dne 

10.12.2008 a projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemků p. č. 78/14, 78/8 a 78/58 o 

celkové výměře 2 296 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou. 

p. Roček - je to příkop, přes který vede mostek k Duhovému jezeru. Nechal jsem schválit 

špatná čísla pozemků 

p. Fibich - nebude se prohlubovat, ale přehrazovat, špička zůstane volná, při výlovu nemáme 

kde brát vodu, dojde k navýšení vodní hladiny, jdeme zadním příkopem a končíme katastrem 

Platěnic 

p. Glaser - k. ú. Platěnice je vykoupený od p. Slavíčka a  neplatí se nájem? 

p. Fibich - ne 

Návrh hlasování: OZ schvaluje revokaci  bodu č. 12/205 u usnesení č. 12 ze dne 10.12.2008 a 

schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 78/14, 78/8 a 78/58 o celkové výměře 

2 296 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou. 

 

                                                                                 Hlasováno 12 - 0 - 1 

 

 

13. Projednání, příp. schválení záměru směny ideální poloviny pozemku p. č. 78/3 o výměře 

11 683 m2 za ideální polovinu pozemku p. č. 124/1 o výměře 10 897 m2, oboje v k. ú. 

Moravany nad Loučnou. 

p. Roček - obdrţeli jsme ţádost p. Lohniského o směnu. Jedná se o letitý problém, 2/3 hřiště 

nejsou v majetku obce. Dnes můţeme jednat o záměru směny alespoň poloviny. Jestli 

schválíme, musí p. Lohniský předloţit souhlas druhé strany. Pokud to schválíme, vyzveme  

p. Lohniského k předloţení všech dokladů a JUDr. Pecháčkovou, aby připravila směnnou 

smlouvu. Pozemek zasíťují a prodají na výstavbu RD. Je to první krok k tomu, abychom 

vyřešili alespoň část hřiště 

p. Glaser - pozemek 124/1 = hřiště 10 298 m2 je celý nebo 1/2 - budeme směňovat zatím 1/2. 

Nepokryje to celé hřiště. Směňovat ze 78/3. 

p. Roček - ano, u hřiště je i chodník - o ten se nejedná. Pozemek u jezera je větší - hřiště 

uţíváme bezplatně. Vzhledem ke kvalitě bych to nedělil a nechal 1/2 na obci 

p. Hlaváček - dostane to p. Lohniský i pí. Schletterová. Záměr - výstavba RD? 

p. Roček - ano, stejné RD jako tam jsou 

p. Bakeš Z. - příliš se mi to nelíbí. Lepší by bylo udělat směnu najednou. Pokračoval bych v 

jednání 

p. Roček - myslím si, ţe pokud to schválíme a dojde k tomu, pí. Schletterová si to rozmyslí 
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a třeba budeme příště jednat znova. 

Návrh hlasování: OZ schvaluje záměr směny ideální poloviny pozemku p. č. 78/3 o výměře 

11 683 m2 za ideální polovinu pozemku p. č. 124/1 o výměře 10 897m2, oboje v k. ú. 

Moravany nad Loučnou s panem Janem Lohniským. 

  

                                                                                   Hlasováno 10 - 1 - 2 

  

 

14. Diskuse 

p. Glaser - rada by mohla schválit pokácení 5 poničených topolů na hřišti v Platěnicích 

p. Roček - je to objednané u p. Křivky ze Zaječic, je to znalec. Havarijní stav se můţe kácet 

kdykoliv 

p. Kučera - chtělo by zároveň s tím něco vysadit - oddělit od pole. Cesta do Platěnska - stojí 

tam voda, Aby to nebyla její poslední zima. 

p. Roček - řešíme to 

p. Bakeš Z. - jak je to s dětmi z Moravan při uţívání haly (musí platit, kdyţ nechodí do místní 

školy?), jaké jsou podmínky 

pí. Louţenská - zřejmě myslíte krouţek? Chce chodit na krouţek nebo si jen zahrát? 

p. Bakeš - na krouţek 

pí. Louţenská - je to v kompetenci SRPDŠ - pokud ho přijmou 

p. Bakeš Z. - a kdyţ bude v Sokole? 

pí. Louţenská - kdyţ bude mít Sokol krouţek tenisu, tak bude chodit zdarma 

p. Mottl - měl jsem v basketbalu dívku z Rovně, bez problému chodila 

p. Bakeš Z. - na koho se mám tedy obrátit 

pí. Louţenská - na předsedu SRPDŠ - nejlépe přes ředitele, je to věc dohody 

p. Glaser - je potřeba jednat s p. Vrbatou - doladit vjezdy u baráků 

p. Roček - jednal jsem s ním, poškodili el. kabel k vlakové zastávce - uţ  byl opraven, ale 

kanalizaci u bytovky - zatím neopravili 

p Glaser - jedná se i o mostek u p. Kyselové, je ucpaný 

p. Kučera -  co je s veřejným osvětlením z Moravan do Platěnic? Nesvítí ani jedno, je velká 

tma. Alespoň dvě nebo tři aby svítily 

p. Roček - problém je z Moravan, jde jen jedna fáze 

p. Fibich - celý pozemek byl zmeliorován. Teď se to zaneslo bahnem, má to vliv i na vedlejší 

pole. Došlo k tomu, ţe na druhé straně cesty stojí voda. Rybáři mají zabahněný rybník, je 

zacpané převádění. Kdy to bude dáno do původního stavu nebo opraveno? 

p. Roček - řešili jsme to s dodavatelem, před realizací stavby se nevědělo o drenáţích, nejsou 

zakresleny, řešit se to musí, propusti se zaštěrkují a pole se upraví tak, ţe se tam navozí hlína. 

Budou tam vícenáklady, někdo to musí zaplatit. Jaká je tam potřeba drenáţ a kolik? 

p. Fibich - do 100 m, stačí stovková odvodňovací trubka 

p. Roček - zároveň s tím poloţíme vodovod pro Platěnsko. Nevím, z čeho se to zaplatí, ale 

musíme tam tu trubku dát, mám souhlas vlastníka. 

p. Fibich - důsledkem stavebních prací došlo k zanesení propustku a příkopu, všechno se to 

usazuje - za mostkem k Platěnicím 

p. Kučera - chtělo by to vyčistit příkop aţ do řeky - je tam 15 cm nánosu 

p. Roček - vloni jsme to čistili. 

 

15.  Předsedkyně návrhové komise přednesla usnesení. 
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Usnesení č. 14 

 

14/222) OZ schvaluje doplnění programu o bod „Schválení podmínek Rozhodnutí o udělení 

dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT“ jako bod č. 11. 

14/223) OZ schvaluje doplnění programu dnešního jednání o bod „Projednání, případně 

schválení změny (revokace) bodu č. 12/205 u usnesení č. 12 ze dne 10.12.2008 a projednání, 

případné schválení záměru prodeje pozemků p. č. 78/14, 78/8 a 78/58 o celkové výměře  

2 296 m2 v k. ú. Moravany nad Loučnou“ jako bod č. 12. 

14/224) OZ schvaluje doplnění programu dnešního jednání o bod „ Projednání, případně 

schválení záměru směny ideální poloviny pozemku p. č. 78/3 o výměře 11 683 m2 za ideální 

polovinu pozemku p. č. 124/1 o výměře 10 897 m2, oboje v k. ú. Moravany nad Loučnou  

s panem Janem Lohniským“ jako bod č. 13. 

14/225) OZ schvaluje doplněný program dnešního jednání. 

14/226) OZ schvaluje jako předsedu návrhové komise p. Ţidkovou, jako členy p. Pýchu  

a MVDr. Sedláka. 

14/227) OZ schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Hlaváčka a p. Ing. M. Bakeše 

14/228) OZ bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění OZ. 

14/229) OZ schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce včetně příloh a zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě 

o výsledku hospodaření a přijímá předloţená opatření. 

14/230) OZ schvaluje plán obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce. 

14/231) OZ schvaluje záměr prodeje části parcely č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou 

o rozloze 98 m2. 

14/232) OZ schvaluje cenu stočného platnou od 1. 7. 2009 ve výši 570,- Kč/m3 na osobu a 

rok včetně DHP. 

14/233) OZ schvaluje smlouvu o příspěvku na činnost OCH Pardubice na rok 2009. 

14/234) OZ schvaluje statut sociálního fondu obce. 

14/235) OZ schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště 

Czech POINT. 

14/236) OZ schvaluje záměr směny ideální poloviny pozemku p. č. 78/3 o výměře 11 683 m2 

za ideální polovinu pozemku p. č. 124/1 o výměře 10 897 m2,  v k. ú. Moravany nad 

Loučnou s panem Janem Lohniským. 

14/237) OZ schvaluje revokaci bodu č. 12/205 u usnesení č. 12 ze dne 10.12.2008 a schvaluje 

záměr prodeje pozemků p. č. 78/14, 78/8 a 78/58 o celkové výměře 2 296 m2 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Hlaváček 

 

                                 Ing. M. Bakeš 

 

Starosta obce:                                                          Místostarostka obce: 

 

 

Vyvěšeno: 

 

Sejmuto:  


