
Veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva se koná 

v pondělí 27. 6. 2011 

od 17.00 hodin  

v zasedací místnosti 

hasičské zbrojnice 

v Moravanech 



Návrh programu jednání OZ, konaného dne 27. 6. 2011 
 
Téma           
 

  1.  Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.     

  2.  Přednesení, doplnění a schválení programu.    

  3.  Volba návrhové komise pro usnesení a ověřovatelů zápisu.                                                                                           

  4. Zpráva kontrolního výboru o stavu plnění usnesení z minulých OZ.        

  5. Projednání, příp. schválení změn rozpočtu č. 2.                             

  6. Přednesení a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010.         

  7. Projednání, příp. schválení záměru vypracování nového ÚPSÚ obce Moravany v roce 2012.                                              

  8. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 132/46 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 4836m2.    

  9. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 36/2  v k. ú. Turov nad Loučnou.                                            

 10. Projednání, příp. schválení bezúplatného převodu pozemku p. č. 132/53 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 1 144 m2  

       do majetku obce Moravany.                                                           

 11. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 269/11 v k. ú. Čeradice nad Loučnou o výměře 393 m2.     

 12. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 838 m2 dle předložené kupní smlouvy.                                                                                           

 13. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 88/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou o výměře 1 059 m2 dle předložené kupní smlouvy.                                                                                 

 14. Projednání, příp. schválení směnné smlouvy mezi p. Kopkovou a obcí Moravany na pozemky p. č. 113/37 a 78/61 v k. ú. Moravany nad  

      Loučnou o výměře 767 m2.                                      

 15. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/1 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 1 893 m2 dle předložené kupní smlouvy.                                                                                            

 16. Projednání, příp. schválení prodeje pozemku p. č. 47/3 v k. ú. Turov nad Loučnou o výměře 65 m2 dle předložené kupní smlouvy.                                                                                      

 17. Projednání, příp. schválení záměru prodeje pozemku p. č. 47/4 v k. ú. Turov nad Loučnou  o výměře 157 m2.                                

 18. Projednání, příp. schválení bezúplatného převodu vodovodu  v délce 1 224 m, ČS Moravanský a potrubí do vodojemu do majetku  

      VAK Pardubice.                                                             

 19. Projednání, příp. schválení záměru vybudovat sportovní areál při ZŠ Moravany vedle sportovní haly.                                            

 20. Projednání, příp. odsouhlasení kupní smlouvy na nákup obcí užívaných pozemků v Moravanském o celkové výměře 3 470 m2.                                                                                         

 21. Projednání, příp. schválení koupě pozemků p. č. 94/3 a 120 v k. ú. Moravany nad Loučnou o celkové výměře 241 m2.             

 22. Diskuse.        

 23. Přednesení usnesení.      

 24. Závěr. 

 



 


