
Zápis č. 4 

ze zasedání  zastupitelstva Obce Moravany, které se konalo dne 15. 4. 2015 

 

 

Přítomno:    12 členů + 1 člen přišel v 18,40 hod.– dle prezenční listiny 

Omluveni: Mgr. Červená, p. Faltys 

Začátek zasedání:   17,05  hod. 

Konec zasedání:      20,15  hod. 

 

1. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zápis  zastupitelstva obce, konaného dne  4. 2. 

2015, byl řádně ověřen a nebyla k němu vznesena žádná připomínka. Zápis byl vyvěšen dne 

13. 2. 2015 a sejmut 28. 2. 2015. Dále konstatoval, že je přítomno 12 členů a obecní 

zastupitelstvo 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. 2/2015.     

  6. Doplnění bodu č. 1/6 v zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Moravany 

       ze dne 5. 11. 2014.               

  7. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly  

       hospodaření za rok 2014.                                                                              

   8. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2014.                                           

   9. Projednání, příp. schválení dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí  

        Moravany – činnost městské policie.                                                                  

10. Projednání, příp. schválení změn v odměňování neuvolněných zastupitelů od 1. 5. 2015.                            

11. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 312/2 o výměře 622 

      m², p. č. 312/4 o výměře 151 m², p. č. 312/13 o výměře 164 m², vše v k. ú. Čeradice nad  

      Loučnou; pozemků p. č. 817/37 o výměře 162 m², p. č. 817/45 o výměře 5 715 m², 

      oba v k. ú. Prachovice u Dašic; pozemků  p. č. 486/10 o výměře 2 342 m² a p. č. 486/47  

      o výměře 201 m², oba v k. ú. Turov nad Loučnou.                                        

12. Projednání, příp. schválení darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi  

      Římskokatolickou farností Chroustovice a Obcí   Moravany na st. pozemek p. č. 60 k. ú.    

      Turov nad Loučnou se stavbou  kaple sv. Jana Křtitele.                 

13. Projednání a schválení využití peněz ze zrušeného fondu oprav SC.                                                                                                                         

14. Diskuse. 

15. Přednesení usnesení. 

16. Závěr 
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Mgr. Louženská: po poradě s paní účetní navrhuji vypuštění bodu č. 13 „Projednání a 

schválení využití peněz ze zrušeného fondu oprav SC”. Peníze jsou na běžném účtu obce. 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu “Projednání a schválení 

využití peněz ze zrušeného fondu oprav SC.”    

                                                                                                                 Hlasování 12 – 0 – 0 

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

vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. č. 541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 

vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro vydání stavebního povolení pro stavby 

v dané lokalitě.” 

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

schválení vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. č. 541, p. č. 529, p. č. 

517/1, 517/2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro vydání stavebního 

povolení pro stavby v dané lokalitě.” 

                                                                                                                 Hlasování 12 – 0 – 0 

                                                                                                                                                                                                                                      

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje  doplněný 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. Sychru, jako členy p. Jiroutovou a p. Horodyskou. 

                                                                                                                Hlasování   12 – 0 - 0 

 

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

Bakeše.           

                                                                                                                Hlasování   12 – 0 – 0 

 

 

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

obce.  

p. Roček: chtěl bych Vám něco málo říci k některým bodům. V ulici 9. května generální 

oprava není hotová, mluvil jsem s panem Němcem. Ten mě ujistil, že v druhé polovině roku 

bude oprava zahájena, nyní probíhají přípravné a zaměřovací práce. Po provedení 

rekonstrukce bychom ulici přijali do majetku obce. Dalším bodem je smlouva o zřízení 

věcného břemena - služebnosti stezky a jízdy mezi Obcí Moravany a ČRS, MO Moravany. 

Smlouva je vypracovaná, ale rybáři ještě nepodepsali. Osobně si dnes smlouvy  
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vyzvedl Jarda Fibich. Oni mají výborovou schůzi vždy 1. pátek v měsíci v rybárně, tak to tam 

projednají.   

 

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

z minulých zasedání zastupitelstva obce.  

                      

 

5. Projednání, příp. schválení rozpočtových opatření č. 2/2015.     

p. Roček: my jako obec musíme ze své činnosti platit daně. Dříve to bylo tak, že je posílala na 

FÚ a oni je poslali zpět. Nyní je to tak, že nám daň zůstává na účtu, takže jako bychom ji 

odvedli, ale zase ji musíme schválit do příjmu jako rozpočtové opatření. 

Mgr. Louženská: zastupitelstvo obce přeneslo na radu kompetenci odsouhlasit rozpočtové 

opatření do částky max. 300 000,- Kč a řekli jsme si, že na každém zasedání zastupitelstva 

Vás budeme informovat, jaká opatření rada schválila. Takže rozpočtové opatření č. 1/2015 

schválila rada obce dne 9. 2. 2015 a týkalo se poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 

5 000,- Kč na sportovní činnost dcery paní Martinkové, která obec reprezentuje v plavání. O 

příspěvek p. Martinková žádala řádně před schválením rozpočtu, my jsme ho nedopatřením 

nezačlenili do rozpočtu obce. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.   

                                                                                                                      Hlasování   9 – 0 - 0   

 

 

6. Doplnění bodu č. 1/6 v zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Moravany ze 

dne 5. 11. 2014.   

Mgr. Louženská: při kontrole hospodaření za rok 2014 jsme byli upozorněni, že nemáme v 

usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce uvedeno, zda je starosta uvolněný nebo 

neuvolněný. Nyní bychom to měli napravit a doplnit. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu č. 1/6 v zápisu z ustavujícího 

zasedání zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014 tak, že starosta bude vykonávat svou funkci jako 

uvolněný. 

 

                                                                                                                   Hlasování 12 – 0 – 0 

 

p. Roček: Vítám mezi námi starostu Sezemic pana Martina Staňka a velitele Městské policie 

Sezemice pana Lubomíra Freie. Nyní tedy abychom je nezdržovali, přesuneme pořadí v 

programu dnešního jednání, budeme teď projednávat bod č. 9 programu. 

 

 



-  4  - 

 

7.  Projednání, příp. schválení dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí  

Moravany – činnost městské policie. 

p. Roček: obec Moravany je 10 let členem Svazku obcí Loučná. Přes tento svazek se nám i 

podařilo získat některé předměty občanské vybavenosti. V rámci svazku působí i městská 

policie, která původně měla sídlo v Dašicích a posledních 6 let má sídlo právě v Sezemicích. 

Na základě platné veřejnoprávní smlouvy policie provádí službu, ostrahu podle našich 

požadavků. Pomáhají nám i s odchytem toulavých psů, několikrát zasahovali i v Senior 

centru. Teď jsme v situaci, kdy jako jediná obec, kde městská policie působí, nemáme 

podepsaný dodatek veřejnoprávní smlouvy na další období. Dnes se na základě návštěvy 

městské policie rozhodneme, co dál, jak se k tomu postavíme. Činnost městské policie v 

loňském roce nás stála 49 000,- Kč. Bylo to podle počtu odpracovaných hodin a podle 

najetých kilometrů. Máte před sebou návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy, kde se mění 

financování, a to na základě paušálu, který je daný na jeden rok + platba za kilometry. Prosím 

pana Staňka o další informace. 

p. Staněk: město Sezemice investuje do městské policie nějaké peníze, v současné době slouží 

čtyři strážníci a od 1. 5. 2015 přijdou ještě čtyři, takže celkově budeme mít osm strážníků. 

Čtyři strážníci prostě nejsou schopni vykonávat činnost tak, jak bychom chtěli. Sice to teď 

nějak zvládají, ale chtěli bychom to zlepšit. Drží se 24 hod. služba. Vždy, když potřebujete 

pomoci, dovoláte se na služební telefon a strážník je schopen výjezd zajistit. Rozhodli jsme se 

přijmout od 1. 5. ještě čtyři strážníky, neboť nároky a požadavky okolních obcí rostou. 

Pořídili jsme druhé auto, abychom mohli zaručit dojezd např. druhé hlídky. My garantujeme, 

že za paušál, který případně vaše obec zaplatí, strážníci odslouží hodiny dle zaplacené částky. 

K ní jsme ve vaší obci dospěli tak, že máte 1819 obyvatel x 130,- Kč na osobu a rok. Tato 

částka je jednotná pro všechny obce. Když to vynásobíte, je to částka nějakých 236 000,- Kč, 

to znamená, že by strážníci ve vaší obci na základě požadavku a harmonogramu odsloužili za 

rok cca 472 hodin. Vycházelo by to zhruba 3x3 hodiny týdně. To je paušál a plus k tomu 

kilometry. 

p. Frei: samozřejmě, že není závazné 3x3 hodiny týdně, záleží na dohodě, ale čím častěji 

bychom jezdili, bude dražší platba za kilometry. Kilometry platí obec pouze za dojezd do 

obce a zpět, nikoli pohyb autem po obci. My se snažíme ve vašem případě kilometry 

rozpočítat mezi vaší obec a Slepotice. 

Mgr. Louženská: takže jestli dobře chápu, kilometry budou účtovány zvlášť? Co v tom 

paušálu je zahrnuto? 

p. Staněk: v paušálu je 250,- Kč na 1 hod. za jednoho strážníka. 

p. Venclová: takže jestli jsem to dobře spočítala, tak v rozpočtu máme tak akorát na 

kilometrovné na letošní rok.                                                             

Ing. Křivka: ale ve smlouvě je 220,- Kč na hodinu. 

p. Frei: my v loňském i letošním roce máme stále 250,- Kč/hodinu a strážníka. 

p. Staněk: my jsme cenu upravovali v loňském roce. Osm strážníků vyjde město za rok na 

5 000 000,- Kč, příští rok nás čeká nákup nového radaru. 
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Mgr. Louženská: takže počítáte s tím, že paušál bude na 100% využitý a rozhodně bude 

vyčerpán? Plus teda k tomu ještě kilometry. Přistoupíte třeba na to, když budeme požadovat 

třeba jenom 10 hodin měsíčně? 

p. Staněk: nepřistoupíme. 

Ing. Křivka: pro nás je to pětinásobný nárůst. 

p. Frei: my jsme dosud tady v obci zhruba 2x týdně. 

p. Roček: policie tady opravdu byla tak, jak bylo řečeno. 

p. Jiroutová: já jsem z Moravanského. Tam je největším problémem rychlost a kamiony. Jak 

často jezdíte tam? 

p. Frei: v loňském roce jsme kontrolovali kamiony, měření rychlosti tam v loňském roce 

proběhlo 4x. 

p. Jiroutová: já vás tam několikrát viděla, ale z mého pohledu by bylo dobré jezdit tam ráno 

nebo pak odpoledne. Většinou tam jezdíte dopoledne. 

p. Frei: naprosto Vás chápu, můžeme se domluvit. Dosud je pro nás prioritou bezpečnost na 

přechodech, což je spíš ráno a odpoledne, když jsou děti do a ze školy. Ve čtyřech strážnících 

požadavky obcí na tuto dobu něsly pokrýt. Od května by se situace ale měla změnit. My 

obsluhujeme území 100 km², bylo nás vidět, ale ne tolik, jak bychom si představovali. Od léta 

se toto změní, ať s vámi nebo bez vás. 

Mgr. Januš: já jsem ředitel zdejší ZŠ. Já Vás u školy viděl všehovšudy 2x. Problémy s 

parkováním rodičů jsem si musel vyřešit sám. U velké školy jsem vás neviděl vůbec. Já jsem 

vaším kritikem a rozhodně takové peníze za to nedávat. Já myslel, že třeba u školy zasáhnete. 

Kdybyste se tam postavili 3x týdně, tak na těch rodičích vyděláte takový prachy. Dodržování 

rychlosti u malé školy ještě jde, ale u velké od Slepotic je to katastrofa. Z mé strany na takové 

služby je kritika. 

Ing. Kulhánek: například chození dětí do školy a dohled nad nimi je pro většinu obcí stejným 

problémem. Stejně toto nebudete stíhat. 

p. Frei: my určitě nebudeme každý den ve stejné obci. O nedodržování rychlosti od Slepotic 

vím. My ráno máme dva strážníky v Sezemicích na přechodech, dva musí odpočívat, takže se 

nám tenhle ranní dohled nad dětmi na přechodech těžko dařilo pokrýt. Zprávě o činnosti za 

loňský rok jsme vám předali, je tam uvedeno, kolik přestupků je vyřešeno atd. 

Mgr. Januš: já se ještě zapomněl zmínit o spolupráci se státní policií. Já mám v obou školách 

zabezpečení, stává se, že jsou plané poplachy a za takový výjezd bychom platili další peníze. 

Státní policie přijede, zkontroluje a neplatíme nic.  

p. Frei: na to nemám co říct. Jestli vám státní policie zaručí standard, nepotřebujete městskou 

policii. 

p. Sychra: můžete mi sdělit, jakou částkou za provoz městské policie se podílí vybrané pokuty 

za přestupky? 

p. Frei: je to i ve zprávě o činnosti za loňský rok. Celkově jsme vybrali na pokutách 430 000,- 

Kč. 

p. Venclová: kolik vesnic využívá vaše služby? 

p. Frei: dvanáct, teď k tomu přibyly obce Dolní Ředice a Ostřetín. 
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p. Venclová: co se stane, když dodatek nepodepíšeme? To nemůžete stihnout všechny obce 

obsloužit. 

p. Frei: stihneme, máme to spočítané a 1. čtvrtletí jsme zvládli ve čtyřech lidech. 

p. Staněk: když dodatek nepodepíšete, zrušíme veřejnoprávní smlouvu. 

p. Venclová: a Slepotice zůstaly? 

p. Staněk: ano, zůstaly. 

Ing. Kříž: jakým způsobem byste vaší činnost v obci dokazovali?  

p. Frei: výkazy, v autech máme GPS, jsme schopni to doložit i s dobou a zaměřením činnosti 

v té které obci. 

p. Staněk: pro každou obec existuje harmonogram, samozřejmě může se stát, že bude výjezd 

nebo zásah nutný jinde. 

p. Roček: já mám s městskou policií kladné zkušenosti. Kdykoliv jsem potřeboval, vždy 

reagovali pružně a operativně. 

p. Jiroutová: ty tři dny v harmonogramu by byly pevně stanovené a pravidelné?  

p. Staněk: ne, nebudou. To by nebylo dobře. Lidi by si zvykli. Vidíme a slyšíme tady názory 

pro i proti podpisu dodatku. My jsme vás nepřijeli nutit, jen vás obeznámit s provozem a 

odpovědět vaše dotazy. Koneckonců městská policie vznikla jako požadavek Svazku obcí 

Loučná. My spolupracujeme i se státní policíí, když potřebujeme pomoci, pomůžou a my 

potom pomáháme jim při některých akcích. 

Ing. Bakeš: já se Vás musím zastat. Chce to vytipovat problémy v obci a na ty se zaměřit. 

Jestli se vaše služby v obcích zkvalitní, tak jedině dobře. 

p. Staněk: vy jste domácí, vy musíte říci, kde vás co trápí, co byste od nás potřebovali. 

Můžete to na rok zkusit a uvidíte. 

p. Venclová: vy jste mluvili o harmonogramu. Na jak dlouho dopředu se sestavuje? 

p. Frei: na týden aby to bylo flexibilní, ale snažíme se, aby to měsíčně vyšlo když je třeba 

neplánovaný výjezd jinam. 

p. Staněk: my nechceme hned každého trestat a pokutovat. Většinou přestupky řešíme v první 

řadě domluvou, až potom kdy zjistíme, že dotyčný má z nás srandu a přestupek opakuje, tak 

pak přistupujeme k pokutě. Úkolem městské policie je zabezpečit pořádek, ne abychom jen 

vybírali pokuty. 

Mgr. Januš: já to tak nemyslel, parkování na zákazu zastavení u školy mě trápí. To vidíte 

jedny a ty samé rodiče. Děti nedojdou do školy samy. 

p. Staněk: v dnešní době chodí do školy samy asi 2% dětí. 

p. Roček: my jsme vyjímka, u nás je to ještě míň. 

Mgr. Januš: zase na druhou stranu musíme rodiče chápat, mají o děti strach. 

p. Staněk: to věřím, u těch malých z 1. a 2. třídy to chápu, ale osmáci by cestu do školy mohli 

zvládat sami. 

p. Venclová: jak je to s nočními službami? 

p. Frei: my dbáme na pořádek hlavně v noci, v létě když jsou nějaké akce, diskotéky. Když 

koukám do zápisu, v loňském roce jste tu měli 18 trestných činů, za 1. čtvrtletí letošního roku 

jich máte zatím 10. 
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p. Staněk: my také dost často provádíme odchyt psů. Nechal jsem vybudovat další tři kotce 

pro odchycené psy. Teď tam např. máme mladého retrívra a nemůžeme ho udat. Jestliže na 

nás nemáte další otázky, tak my vás opustíme. 

p. Roček: já děkuji panu Staňkovi a panu Freiovi za návštěvu a objasnění fungování městské 

policie a my budeme pokračovat v rozhodování o tomto bodu. Slyšeli jsme asi to, co jsme 

chtěli a teď je na nás rozhodnout, jestli chceme využívat služby městské policie nebo ne. 

p. Jiroutová: na jak dlouho ta smlouva je? 

p. Roček: na neurčito, ale dá se vypovědět. 

Mgr. Louženská: Zdeno jak jsi počítala ty kilometry, kolik by to bylo? 

p. Venclová: je to dejme tomu 15 km sem, 15 km zpátky, ale  nevíme, kolik kilometrů počítají 

Slepoticím. 

Ing. Křivka: když ten paušál nevyčerpou, tak ho vrátí? 

Mgr. Louženská: ne, proto jsem se ptala. 

p. Venclová: počítejte s tím, že kilometrovné bude stát přibližně 4 000,- Kč měsíčně. 

p. sychra: kolik jsme dali do rozpočtu na letošní rok? 

Mgr. Louženská: málo, 50 000,- Kč jako jsme vyčerpali v loňském roce. 

p. Venclová: my počítali přibližně se stejnou částkou. Dodatek v době plánování rozpočtu 

ještě nebyl. Takže nám pro letošní rok cca 200 000,- až 250 000,- Kč na městskou policii 

chybí. 

p. Roček: ano, což je dost. 

Mgr. Louženská: máme dvě možnosti. Buď to vyzkoušíme rok bez policie nebo ty peníze 

dáme. 

Mgr. Januš: já tu městskou policii na vlastní oči viděl za ty dva roky 3x. 

p. Venclová: mě to nevychází. Vždycky jezdí dva, nemůžou to pokrýt. 

p. Roček: oni to budou mít promyšlené a spočítané. 

p. Brňák: dvě hlídky budou ve službě a dvě hlídky budou odpočívat. To už se dá. Viděl jsem 

tady i státní policii. 

Mgr. Januš: ti jsou tu častěji než městští strážníci. 

p. Roček: já jsem státní policii požádal o častější přítomnost z důvodu dodržování rychlosti a 

stopky od hřbitova. 

p. Brňák: jsou tady dva občané Moravan, zeptejme se jich na jejich názor. 

Ing. Mottl: není to špatná věc, spíš je to otázka financí. Když vystoupíme, vezmeme sebou i 

Slepotice, kterým se to prodraží. 

p. Marek: nešlo by licitovat o ceně? 

Mgr. Louženská: taková možnost není. 

p. Roček: oni mají spočítáno, že ten paušál je  tak akorát na jejich uživení. Vyjde to na 

236 000,- paušál + cena za kilometry cca 50 000,- Kč + DPH, což je v souhrnu asi 300 000,- 

Kč. 

p. Jiroutová: a státní policii se něco platí?  

p. Roček: ne. 

p. Jiroutová: takže když si zavolám státní policii, tak přijedou. 

Mgr. Januš: státní ti přijedou na vloupačku, ale na prevenci jezdit nebudou. 
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p. Sychra: končí smlouva na jezero, nebude prodloužena, nikdo nevíme, jaký tam bude nový 

nájemce, nevíme, co tam bude provozovat a je otázka zajištění bezpečnosti. Myslím si, že 

situace kolem letních zábav se zlepšila a městská policie je tu k ruce starosty, když je potřeba 

něco vyřešit. Proto bychom měli zvážit, zda to není také cesta, jak ochránit starostu v 

krizových situacích. Když vystoupíme z řady obcí, které městskou policii využívají, někteří 

řeknou, že jsme dobří a naopak. 

Mgr. Januš: co se týká akcí, pořadatel je povinen zajistit pořádek sám. Obec s tím nemá nic 

společného. 

p. Sychra: to je můj názor, vím, že je to velká částka, ale jde o bezpečí. Já mám také s 

městskou policií dobré zkušenosti. Vyřešili odchyt toulavých psů v Čeradicích, kteří se k nám 

dostali z Turova. Já bych do toho nešel, já jsem kynolog, ale když ke mě pes nejde, tak nejde. 

p. Venclová: účtovala si už městská policie 1. čtvrtletí?  

Mgr. Louženská: ano. 

p. Roček: ano, podle staré smlouvy. Zvažme všechny okolnosti. 

p. Venclová: můžeme to zkusit, vždyť smlouvu můžeme za půl roku vypovědět. 

Ing. Kříž: půl roku je krátká doba na hodnocení. Otázka je, kolik stojí bezpečnost. Když 

smlouvu schválíme a nic se nestane, budeme špatní my, že plýtváme penězi. Když smlouvu 

neschválíme a něco se stane, zase budeme špatní my. 

p. Venclová: když se na to podíváte z jiné strany, tak 130,- Kč na osobu a rok zase není tak 

vysoká částka. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem 

Sezemice a Obcí Moravany na činnost městské policie s platností od 1. 5. 2015. 

 

                                                                                                              Hlasování 10 – 1 – 1 

 

Mgr. Louženská: teď jsme smlouvu, resp. dodatek schválili, ale v současné době na to 

nemáme v rozpočtu peníze. Podle mě by mělo současně s tím být schváleno rozpočtové 

opatření, které by to pokrylo. 

p. Roček: my bychom měli teď schválit doplnění rozpočtového opatření č. 2, které jsme dnes 

schválili. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění rozpočtových opatření č. 2  na 

pokrytí nákladů na dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí 

Moravany na činnost městské policie v částce 200 000,- Kč z přebytku hospodaření z 

předchozích let. 

 

                                                                                                             Hlasování 10 – 1 – 1 

 

V 18,40 hod. přišel p. Kozáček. 

 

p. Roček: nyní se vrátíme k bodům, které jsme přeskočili. 
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8. Projednání, příp. schválení závěrečného účtu Obce Moravany spolu s výsledkem kontroly  

hospodaření za rok 2014.   

p. Venclová:musím vás pochválit za to, že kontrola nenašla žádná porušení a že máte vše v 

pořádku. Jen mě zaráží vedení pokladny ručně v době počítačů. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

obce za rok 2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření 

obce za rok 2014 bez výhrad.  

 

                                                                                                              Hlasování 13 – 0 – 0 

 

 

9. Projednání, příp. schválení účetní závěrky obce a inventarizace obce za rok 2014.    

p. Roček: podklady k účetní závěrce a inventarizaci jste dostali, měli jste možnost si 

prostudovat. Dotazy nejsou, takže nechám hlasovat. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Obce Moravany a 

inventarizaci obce za rok 2014. Zastupitelstvo Obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka 

neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

                                                                                                               Hlasování 13 – 0 – 0 

 

 

10. Projednání, příp. schválení změn v odměňování neuvolněných zastupitelů od 1. 5. 2015.  

P. Roček: vláda ČR na svém zasedání dne 16. 3. 2015 schválila nařízení vlády, kterým se 

mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 

Novela zvyšuje odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva o 3,5% a 

umožňuje zvýšit odměny za výkon funkce i neuvolněným členům zastupitelstva také o 3,5%. 

Rozhodnutí o navýšení odměny neuvolněným zastupitelům musí odsouhlasit zastupitelstvo v 

každé obci, tedy jestli budou o to mít zájem. My jsme se shodli, že platy u nás nejsou na 

maximální hranici, takže rada doporučuje navýšit o 3,5%. Toto navýšení by náš rozpočet 

unesl. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn pro uvolněné i neuvolněné 

zastupitele s platností od 1. 5. 2015. Celková výše k 1. 5. 2015 bude tato: 

uvolněný starosta – dle shora uvedených právních předpisů 

neuvolněný místostarosta                          21 735,- Kč 

člen zastupitelstva a rady                             1 863,- Kč 

předseda komise a výboru zastupitel           1 656,- Kč 

člen výboru a komise zastupitel                   1 449,- Kč  

člen zastupitelstva                                           518,- Kč 
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člen výboru a komise nezastupitel                  725,- Kč 

 

                                                                                                              Hlasování 10 – 0 – 3 

 

 

11. Projednání, příp. schválení kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 312/2 o výměře 622 

m², p. č. 312/4 o výměře 151 m², p. č. 312/13 o výměře 164 m², vše v k. ú. Čeradice nad  

Loučnou; pozemků p. č. 817/37 o výměře 162 m², p. č. 817/45 o výměře 5 715 m², oba v k. ú. 

Prachovice u Dašic; pozemků  p. č. 486/10 o výměře 2 342 m² a p. č. 486/47 o výměře 201 

m², oba v k. ú. Turov nad Loučnou.   

p. Roček: my jsme obdrželi návrhy smluv na odkoupení výše uvedených pozemků, které jsou 

dotčeny výstavbou R35 v úseku Časy – Ostrov. 

ŘSD nám nabízí za pozemky částku 1 124 040,- Kč, což je zhruba 120,- Kč/m². Já jsem 

zjistil, že alespoň pozemky v k. ú. Prachovice u Dašic bychom mohli prodat za lepší cenu, než 

kterou ŘSD nabízí. Před 1. 1. 2013 byla cena v Prachovicích 208,- Kč/m². Je možné podat 

žádost o změnu ceny, což jsme v pondělí udělali. Nyní musíme čekat, jak se k tomu vyjádří 

ŘSD a ministerstvo. Třeba z toho letos nic nebude.. To byla pro Vás jen informace, my ty 

smlouvy teď schvalovat nemůžeme. 

Mgr. Louženská: tak je neschválíme. Je to jedna smlouva na všechny pozemky. 

Ing. Křivka: a daly by se ty pozemky v k. ú. Prachovice vyjmout ze smlouvy? 

Mgr. Louženská: nedaly, je to celek. My to dnes neschválíme a uvidíme, jestli ŘDS předloží 

smlouvu novou. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 312/2 

o výměře 622 m², p. č. 312/4  o výměře 151 m², p. č. 312/13 o výměře 164 m², vše v k. ú. 

Čeradice nad Loučnou; pozemků p. č. 817/37 o výměře 162 m², p. č. 817/45 o výměře 5 715 

m², oba v k. ú. Prachovice u Dašic; pozemků  p. č. 486/10 o výměře 2 342 m² a p. č. 486/47 o 

výměře 201 m², oba v k. ú. Turov nad Loučnou Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pozemky jsou 

určeny pro výstavbu R35.  

 

                                                                                                      Hlasování 0 – 13 – 0 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

12. . Projednání, příp. schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 

mezi Římskokatolickou farností Chroustovice a Obcí   Moravany na st. pozemek p. č. 60 k. ú.    

Turov nad Loučnou se stavbou  kaple sv. Jana Křtitele.   

p. Roček: obdrželi jsme 12. 2. 2015 návrh darovací smlouvy spojený s věcným břemenem 

užívání mezi Římskokatolickou církví Chroustovice, zastoupené administrátorem Jaromírem 

Bartošem a Obcí Moravany. Věcným břemenem je myšleno to, jak to fungovalo dosud. 

p. Kozáček: je to jako poutní místo. Kdyby náhodou někdy šlo procesí, že kapli mohou 

využít. 
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p. Roček: tím, že kapli dostaneme darem, budeme muset o ní pečovat. Zatím není ve špatném 

stavu, ale údržbu potřebuje.  

Mgr. Louženská: stejně jsme o ní pečovali my, to zůstane stejné. 

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení 

večného břemene na převod st. p. p. č. 60 v k. ú. Turov nad Loučnou jejíž součástí je stavba 

občanské vybavenosti –nepamátková kaple sv. Jana Křtitele v Turově.  

 

                                                                                                        Hlasování 13 – 0 – 0 

 

 

13. Projednání, příp. schválení vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. č. 

541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro vydání 

stavebního povolení pro stavby v dané lokalitě. 

p. Roček: my jsme nabídli na prodej pozemek p. č. 507/8 v k. ú. Moravany nad Loučnou. 

Situace je složitější, pozemek nejen že není vyjmutý z pozemkového fondu, ale ten kdo 

pozemek koupí, nebude mu uděleno stavební povolení, protože obec musí nejprve předložit 

zastavovací studii celé této lokality. Zastupitelstvo musí odsouhlasit, že zadá vypracování této 

studie. Já s usnesením musím jít za hlavním architektem Magistrátu města Pardubice a 

zároveň objednat vypracování studie. Firmu, která by to dělala, můžeme vybrat v radě. Já se 

předběžně ptal Ing. Petrů z Atelieru Aurum, která pro nás ÚP dělala. Studie dělají také. Kolik 

to bude stát nevím, ale průměrně stojí kolem 50 000,- Kč. Ve studii bude, jak celá ta oblast 

bude zastavena a  jak ve finále bude vypadat. 

p. Brňák: ty domy, co tam teď už stojí, měly nějakou studii? 

p. Roček: neměli. Nebyla potřeba. 

p. Brňák: a za halou byla nějaká studie? 

Ing. Bakeš: ano byla. 

p. Brňák: kdo to platil, obec? 

Ing. Bakeš: ne. 

p. Brňák: my necháme něco udělat kvůli jedné parcele za 50 000,- kč, hodíme to do šuplíku, 

ale stejně ta studie nebude závazná. Pozemky prodáme a stavebník si stejně udělá studii svojí. 

Mgr. Louženská: bude závazná. Je to součást územního plánu. 

p. Roček: je to regulativa ÚP. 

p. Brňák: dům za halou, ten patrový, bránili jsme se tomu a jak to dopadlo. Barák tam stojí. 

Mgr. Louženská: stavebník předkládá plány obci a ta se vyjadřuje ke stavbě - jestli je to v 

souladu s ÚP. 

Ing. Křivka: na obci se také dělala studie. 

p. Brňák: a jak to dopadlo? Tam se muselo ustoupit, aby  se ty pozemky prodaly. 

Ing. Bakeš: nejsou tady stavební pozemky na prodej, měla by se studie schválit. 
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Návrh hlasování: Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování zastavovací studie na pozemky p. 

č. 507/8, p. č. 541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je 

nutná pro vydání stavebního povolení pro stavby v dané lokalitě. 

                                                                                                        Hlasování 13 – 0 – 0 

 

Diskuse: 

Mgr. Januš: prosím radu obce o doporučení navýšení kapacity družiny z 50 na 60 dětí. Máme 

dvě třídy družiny, prostor na to máme. Hygiena nemá připomínky, jen aby na jedno dítě byly 

2 m². 

Mgr. Louženská rada je příští středu. 

Ing. Křivka: dneska jsem se byl podívat v Platěnicích, ulice za p. Plecháčkem vypadá hrozně. 

Chtělo by to na ně trochu zatlačit, jsou tam poházené panely a nepořádek. Ať to odvezou. Po 

dokončení bych tam viděl jako povrchovou úpravu asfalt, ať je to jednotné v celé ulici. 

p. Roček: pan Plecháček za mnou byl. Povrch se musí udělat z recyklátu, bude zvybrovaný a 

uválcovaný. 

p. Brňák: ale vždyť se řeklo, že tam bude asfalt.. Vždyť to bylo řečeno několikrát. 

p. Venclová: ta hlavní ulice jo, aly tady se mluví o cestě k p. Plecháčkovi, jsou tam dva 

baráky v té ulici. 

p. Roček: stavba je zpožděná. 

Mgr. Louženská: s rozpočtem musíme trochu opatrně, my jsme  se byli podívat ve školce, 

konkrétně já, starosta a Bohouš. Školku navštívila hygiena, sice počítáme s rekonstrukcí 

sociálek o prázdninách, ale hygiena objevila závažnější věci. Na několika místech neteče teplá 

voda. Někde neteče voda vůbec. Musíme zjistit potřebný rozsah prací. Nemám nic proti cestě 

pro dva lidi, ale prioritou by teď měla být školka. Tam nám chodí 60 dětí. 

Mgr. Januš: když už by se řešily rozvody vody, chybí nám v druhém podlaží hlavní uzávěr 

vody. Nikde jsme ho nenašli. Když je potřeba, musíme vodu zavírat v kotelně. Bylo by možné 

ho tam při rekonstrukci namontovat? 

p. Roček: my zjistili, že u dvou třetin baterií neteče teplá voda. Nevzpomínám si, že by nám to 

někdo řekl. Teplá voda teče pouze tam, kde jsou dodatečně namontovány bojlery. Celý 

systém je zarostlý. 

p. Jiroutová: a na to přišla až teď hygiena? 

Mgr. Louženská: je to i vina zaměstnanců, že na to dříve neupozornili. Chybí tam spousta 

baterií. Ze zdi trčí trubky. Já jako zaměstnanec bych už řvala.  

p. Roček: je to asi  tři roky, kdy se museli montovat bezdotykové baterie, ani ty nefungují. 

Mgr. Louženská: ve školní kuchyňce spousta věcí nevyhovuje, je tam rez. 

Mgr. Januš: my dostali před třemi lety i pokutu. Musely se montovat bezdotykové baterie. 

Dneska už se ví, že bohatě stačily pákové na loket. Nám ve výlevce teče teplá voda po delší 

době než odteče studená. Voda tam je napojená na velký okruh z toho obrovského bojleru. A 

paní z hygieny u kohoutku odmítla stát. Museli jsme namontovat průtokový ohřívač. U školy 

nám teď jedna brněnská firma montuje prolézačky. Jsou vzhledově skoro stejné jako byly 

dřív. Ale ty původní se musely vyřezat, protože nemají certifikát EU. 
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p. Jiroutová: když se vrátím k té vodě, co zubařka a dětská doktorka? 

Mgr. Januš: ty mají svoje rozvody. 

Ing. Křivka: abych pravdu řekl, odcházeli jsme ze školky docela zdrceni. 

Mgr. Louženská: mají perfektně vybavené třídy, to je radost tam s dětmi pracovat, ale to 

zázemí je katastrofa. 

p. Roček: po mém zjištění musím uznat, že hygiena měla pravdu. 

Ing. Křivka: ředitelka u nás na úřadě několikrát byla a nikdy si nestěžovala. Šílený, zásuvky 

rezaté, hrůza. 

Mgr. Januš: já vás taky budu žádat o troubu, je to investice. 

Mgr. Louženská: ale ty nás požádáš, ze školky nikdo o nic nežádal. 

Ing. Křivka: ve školce je všechno dožité. 

Mgr. Louženská: jak už jsem řekla, nejsem proti budování silnic, ale  nejprve musíme 

zabezpečit děti. 

Ing. Křivka: Nikdo neví, kolik to bude stát, znáte to sami, začne se sekat, zjistíme další 

problém... 

Mgr. Louženská: třeba s výstavbou školy se uřízla vzduchotechnika a nikam nevede, noha u 

stolu v kuchyni je urezlá, tak se podloží... 

Ing. Křivka: odsávání nikam nevede, je to jak prádelna. 

Ing. Bakeš tam se nespojilo staré s novým. 

Ing. Křivka: nikdo to nehlásil. To se nevědělo. 

p. Brňák: za tratí se dodělává kanalizace, dělal se na to rozpočet, mají tam být přečerpávačky. 

p. Roček: byl na to rozpočet, peníze na to jsou v kanalizaci Platěnice, tlaková kanalizace za 

tratí by se měla kolaudovat dodatečně. 

p. Brňák: vyřešila se tam ta elektřina? Proč se tři lidi nedomluví na odběru el. energie 

společně? Ušetřily by se těžký prachy za zřízení odběrných míst. Ušetřili byste minimálně 

350 000,- kč + náklady každoročně. 

p. Roček: s lidmi jsem nejednal, je to dělané podle projektu, záleží na tom, jestli někdo z těch 

lidí bude chtít mít provoz čerpaček na své hodiny. Otázka je, čí je čerpačka, když to hradí 

obec. V projektu je na každou přečerpávačku samostatný odběr z rozvodu obce. Týká se to 

především p. Jirouta, který to má 82 m, já s ním zatím nemluvil. U něj čerpačka měla být na 

pozemku obce. Ale nevyšlo to gravitačně. 

p. Brňák: ale to už se mělo vstoupit v jednání. Projekt se nechá změnit. Původně tam mělo být 

pět čerpacích stanic, teď jsou tam dvě, s tím projektantem se dá mluvit. Zeptat se jinde, jak to 

funguje. Kvůli třem lidem my budeme investovat 300 000,- Kč za odběrný místa? Chce to 

jednat. 

p. Roček: celkový náklad pro osm čísel popisných je ohromný. 

p. Brňák: ušetříte tím 300 000,- Kč. 

p. Roček: 300 000,- Kč rozhodně ne. Za něco to musíš udělat a napojit to. Pan Zeman nám dal 

nabídku a stavební dozor mi to kontroluje, ale tolik ta el. část nedělá. Můžu se v této lokalitě 

zeptat, jestli někdo chce provozovat přečerpávačky v majetku obce na své hodiny. Týká se to 

p. Jirouta, p. Němce a p. Nadrchala. Ještě o tom není rozhodnuto. 

p. Brňák: chtělo by to nějak rozpočítat. To samé v Platěnicích. Jsou tam tři přečerpávačky,  
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každá má mít své odběrné místo. 

p. Venclová: vždyť se to už řešilo. 

p. Brňák: za každou přečerpávačku se bude platit za zřízení odběrného místa a za provoz. 

Když propočítáte náklady, tak budou rozhodně menší, když je propojíte jedním kabelem. 

Ing. Křivka: tak to Jardo dej na papír a spočítej to. 

p. Brňák: vždyť máte projektanty. Já nevím, jaké jsou parametry, jaký jsou čerpadla, motory. 

p. Roček: nechal jsem zpracovat podklady přípojek v Platěnicích kdyby byly napojené z 

jednoho přípojného bodu, jak jsi říkal. Je to spočítané v cenách, jaké dala firma KARETA, 

kde ty ceny jsou ještě levné. Počítal to Ing. Svoboda, což je stavební dozor, strávil tím dost 

času. Konzultoval to i s ČEZ, ti si zhrozili, když to slyšeli a doufají, že to neuděláme. Jen 

kolik by stát ten kabel. Kdyby šel vozovkou a nešel po panelovce kolem Franty Mottla, ale 

kolem Svobodových napřímo, vyšlo by to jedno přípojné místo na 230 962,- Kč. Kabel má 

ochranné pásmo, takže by nešel dávat do výkopu společně s kanalizací. Musel by se dávat 

vedle vozovky do zeleného pruhu. On projektant věděl, proč to udělal každé zvlášť. Já cenu 

za jedno zřízení odběrného místa teď nevím, jestli je to také 12 500,- kč nebo víc. 

Ing. Křivka: tam je problém s p. Jiroutem. Až se vyjádří, budeme to řešit. 

p. Brňák: a proč se s ním tedy už nejednalo? 

Ing. Křivka: ono se s ním těžko jedná, dostal dopis. Když na to přistoupí, budeme jednat. 

p. Brňák: já s ním jednal, ale osobně za ním prý nikdo nebyl. 

Mgr. Louženská: ale prosím tě, minimálně dvakrát. 

p. Brňák: mě tvrdí něco jiného. Dopis dostal, to jo. 

Mgr. Louženská: já tam také byla asi 2x. 

p. Roček: byli tam i geometři od p. Zemana z Instalu. 

p. Brňák: samozřejmě, to se tam proměřovalo. Ale  vyloženě s ním nikdo nejednal. 

Mgr. Louženská: ale snad nám taky můžeš trochu věřit ne? My jsme s ním jednali, snažili 

jsme se, ale on moc přístupný jednání není. 

p. Brňák: mohlo se to s ním domluvit a začít kopat přípojku. 

p. Roček: my neděláme projekty přípojek. To je naše dobrá vůle, že bychom mu to udělali až 

k baráku. My to také můžeme udělat po odbočku včetně čistící šachty a víc ne. 

Ing. Křivka: my mu nabídli řešení, teď je to na něm. 

p. Venclová: řeklo se mu jediné možné řešení. 

p. Roček: on má nemovitost 82 m od cesty a výškový rozdíl je tam 80 cm. Jinak to tam udělat 

nejde. 

p. Marek: já bych vám tady chtěl navrhnout omezení provozu na betonovém hřišti u malé ZŠ. 

Mgr. Louženská: co máš na mysli? 

p. Marek: začíná sportovní sezona. Schází se tam lidé a 4 -5 hodin v kuse mlátí do koše, ať je 

to večer, o víkendu. Rozšířily se tam také jiné aktivity, které se sportem nemají nic 

společného. Naše zahrada se hřištěm sousedí a nás ty rány obtěžují. Zda by to nešlo časově 

omezit, vím, že úplně zavřít se to nedá. Jestli by se to hřiště nedalo zavírat stajně jako hřbitov. 

Je to přece jen školní areál. 
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Mgr. Januš: a ty to budeš hlídat, aby nelezli přes plot? Dneska na tom hřišti probíhají 

dopolední tělocviky, odpoledne po vyučování tam celý týden vidím cca pět kluků. Proč si 

nestěžují Adámkovi a ostatní? To promiň, ale protihlukovou stěnu ti tam stavět nebudu. 

p. Roček: prosím bez emocí. 

Mgr. Januš: byla tam od tebe vrátka, pak sis tam vymyslel ostnatý drát. 

p. Marek: ten je tam proto, aby tam nelezly děti na  můj pozemek, aby je to odradilo. 

Mgr. Januš: jasně, taky řešení. 

p. Marek: ale ty tady mluvíš o dětech ze školy, já mluvím o ostatních. 

Mgr. Januš: když zavřeme sportoviště dětem, kam budou chodit? Lepší když půjdou do 

hospody? 

p. Marek: ale mě nevadí, že tam kluci hrají fotbal, hrají čáru, jezdí na kolech. 

Mgr. Januš: tobě vadí všechno, co tam je. 

p. Marek: já se nechci s nikým hádat, ani s tebou. Já jsem sem přišel pro to, abychom se nějak 

domluvili. Udělejte něco, aby po 22. hodině a o víkendu tam byl klid. Postavili jste tam síť, 

aby míče nelétali k nám. Mě to nevadí, balóny stejně u nás končí, létají k nám na zahradu, 

všechny je vracím zpět. Ale já opravdu nemluvím o dětech ze školy, tam chodí jiní. Ať tam 

nedělají kravál. 

Mgr. Januš: tak bys tam dal zákaz. 

Mgr. Louženská: ale tady asi nejde o zákaz. 

p. Brňák: tady se řeší večer. Za celou dobu, co jsem tam teď dělal, tam nikdo nebyl. 

p. Marek: ale ty se tam Láďo nejdeš podívat večer, o víkendu, zkontrolovat to. 

p. Roček: jestli dovolíte... 

Ing. Bakeš: já souhlasím s tím, že by se to mělo omezit. 

p. Marek: já si nepřišel stěžovat, jen jsem se chtěl zkusit domluvit. 

p. Roček: je to připomínka občana. Nechtěl bych, aby se z toho stal duel mezi ředitelem a p. 

Markem. Je to v zápisu, projednáme to v radě a zkusíme něco vymyslet. 

Mgr. Januš: mě to hlava nebere. Chceme, aby děti sportovaly a teď jim zamkneme hřiště? 

p. Roček: ještě nikdo nic nezamyká. 

Ing. Mottl: zamknutím se nic nevyřeší, budou lézt přes plot a zničí ho. 

p. brňák: tak ať na to dohlédne městská policie. 

Ing. Mottl: nechci nikomu sahat do svědomí, ale v březnu jsem se stavil o víkendu v hale a 

viděl jsem, co se tam odehrává. Visí tam směrnice, které by se měly dodržovat. Měl by někdo 

dohlédnout na přezouvání. Má za to odpovídat pořadatel, jak ta hala bude za pár let vypadat? 

p. Roček: to si správce spíš stěžuje, že ve sportovní obuvi chodí na pivo do kiosku. 

Mgr. Januš: je tam zákaz kouření a samozřejmě se kouří ve spojovacím krčku, aby chudáci 

kuřáci venku nenastydli. 
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Moravany ze dne 15. 4. 2015 

 

4/46 Zastupitelstvo obce schvaluje vypuštění bodu “Projednání a schválení využití peněz ze 

zrušeného fondu oprav SC.”    

4/47 Zastupitelstvo obce schvaluje  doplnění programu o bod: “Projednání, příp. schválení 

vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. č. 541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 

vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro vydání stavebního povolení pro stavby 

v dané lokalitě.”              

4/48 Zastupitelstvo obce schvaluje  doplněný program  jednání. 

4/49 Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu návrhové komise pro usnesení p. Sychru, 

jako členy p. Jiroutovou a p. Horodyskou. 

4/50 Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Křivku a Ing. Bakeše.           

4/51 Zastupitelstvo obce bere na vědomí  zprávu kontrolního výboru o stavu plnění usnesení 

z minulých zasedání zastupitelstva obce.  

4/52 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.      

4/53 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění bodu č. 1/6 v zápisu z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014 tak, že starosta bude vykonávat svou funkci jako uvolněný. 

4/54 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí 

Moravany na činnost městské policie s platností od 1. 5. 2015. 

4/55 Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění rozpočtových opatření č. 2  o pokrytí nákladů na 

dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Sezemice a Obcí Moravany na činnost 

městské policie v částce 200 000,- Kč z přebytku hospodaření z předchozích let. 

4/56 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 

2014 včetně zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku hospodaření obce za rok 

2014 bez výhrad.  

4/57 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014 Obce Moravany a inventarizaci 

obce za rok 2014. Zastupitelstvo Obce Moravany nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

4/58 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn pro uvolněné i neuvolněné zastupitele 

s platností od 1. 5. 2015. Celková výše od 1. 5. 2015 bude tato: 

uvolněný starosta – dle shora uvedených právních předpisů 

neuvolněný místostarosta                          21 735,- Kč 

člen zastupitelstva a rady                             1 863,- Kč 

předseda komise a výboru zastupitel           1 656,- Kč 

člen výboru a komise zastupitel                   1 449,- Kč  

člen zastupitelstva                                           518,- Kč 

člen výboru a komise nezastupitel                  725,- Kč 

4/59 Zastupitelstvo obce neschvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 312/2 o výměře 

622 m², p. č. 312/4  o výměře 151 m², p. č. 312/13 o výměře 164 m², vše v k. ú. Čeradice nad 

Loučnou; pozemků p. č. 817/37 o výměře 162 m², p. č. 817/45 o výměře 5 715 m², oba v k. ú. 

Prachovice u Dašic; pozemků  p. č. 486/10 o výměře 2 342 m² a p. č. 486/47 o výměře 201  



-  17  - 

 

m², oba v k. ú. Turov nad Loučnou  Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pozemky jsou určeny pro 

výstavbu R35.  

4/60 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení večného břemene 

na převod st. p. p. č. 60 v k. ú. Turov nad Loučnou, jejíž součástí je stavba občanské 

vybavenosti –nepamátková kaple sv. Jana Křtitele v Turově.  

4/61 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování zastavovací studie na pozemky p. č. 507/8, p. 

č. 541, p. č. 529, p. č. 517/1, 517/2 vše v k. ú. Moravany nad Loučnou, která je nutná pro 

vydání stavebního povolení pro stavby v dané lokalitě. 

Zapsala: A. Schejbalová 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. B. Křivka 

                                 Ing. M. Bakeš 

 

 

Starosta obce:                                                             Místostarostka obce:                                      

 

                          

 

 

 

 

Vyvěšeno:    
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