
Usnesení rady obce z jednání č. 20 konané dne 20. 8. 2007 

 

 

Rada obce Moravany schvaluje: 
1/ smlouvu s firmou SETRA na výkup kompostovaného organického odpadu 

2/ žádost p. Sháněla týkající se projektové dokumentace RD KOMPAKT 42 v lokalitě Moravany – Jih 

3/ aby pozvánku se dvěma vstupenkami obdrželi členové zastupitelstva a zaměstnanci OÚ 

4/ realizaci vyčištění vodního příkopu od ČOV po propust k Nadrchalom 

 

 

Rada obce Moravany zamítá: 
1/ odvolání p. Štěpánka proti rozhodnutí rady č. 18 ze dne 23. 7. 2007, kdy rada neschválila doporučení 

obecnímu zastupitelstvu na prodej pozemku části p. č. 450/4 v k. ú. Turov nad Loučnou 

 

 

 

Rada obce Moravany ukládá: 
1/ starostovi, aby do konání OZ jednal s ČSAO o výši ceny za nabízené pozemky, rada navrhuje cenu do 200 tis. 

Kč 

2/ starostovi, aby  zajistil do příští rady rozpis prací a materiálu k faktuře firmy Radiotechnika 

3/ starostovi, aby zajistil písemné stanovisko  paní Faltysové týkající se případného užívání bytu v bytovce č. p. 

219 v ulici 9. května 

 

 

Usnesení rady obce z jednání č. 21 konané dne 3. 9. 2007 
 

Rada obce Moravany schvaluje: 
1/ pověření pana Otakara Husníka, poradce ve stavebnictví, vyřizováním agendy a jednáním se zástupci firmy 

Domec ve věci záručních oprav. 

2/ složení výběrové komise na akci „Moravany - Výstavba kanalizace náměstí Hrdinů a přivaděč  na ČOV“ 

3/ v žádosti o dotaci na rok 2008 z programu obnovy venkova zařadit jako akci č. 1 Dokončení chodníku 

v sídlišti „Na obci“ a jako akci č. 2 Opravu veřejného osvětlení. 

4/ žádost manželů Novotných o vydání rozhodnutí o povolení vjezdu a sjezdu na s. p. 132/32, povolení 

k napojení vodovodu a kanalizace v majetku obce a schválení návrhu projektu stavby a umístění na parcele č. 

132/32 

4/ usnesení rady 

 

 

Rada obce Moravany ukládá: 
1/ starostovi, aby předal panu Husníkovi, poradci ve stavebnictví, pověření k vyřizováním agendy a jednání se 

zástupci firmy Domec ve věci záručních oprav na SC 

 

 

Rada obce Moravany bere na vědomí: 
1/ možnosti čerpání dotací na bytový dům a možný projekt 

  

 

 


