
 

 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

Zápis č. 14/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 1. 10. 2019  

v budově obecního úřadu 

 

 

Přítomni:        Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA – starostka   

         Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta          

Členové ZO:  Pavla Filipová, Jiří Drechsler, Antonín Živný 

            Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Omluven: Lukáš Prochocký 

         

Jednání zahájila starostka v 19:35 hod.  Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a že 

je zastupitelstvo usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.   

Všechna hlasování jsou prováděna systémem zvednutí ruky zastupitelů obce. Pokud by 

byla zvolena jiná forma hlasování, bude uvedena u příslušného bodu. 

  

1. Návrh ověřovatelů zápisu:   Jiří Drechsler 

           Pavla Filipová 

                           

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/14/2019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.    Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 17. 9. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Akce „Oprava kanalizace“ - aktuální informace  

- Oprava návesního rybníčku - žádost o dotaci 

- VPS Město Chvaletice (výkon činností městské policie na území obce Morašice) 

- Došlá pošta 

- Usnesení 

- Závěr 
  

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/14/2019: Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

 

 

3.   K bodu č. 3 ze dne 6. 8. 2019 

 Úkol kontaktovat VAK a.s. Pardubice a učinit poptávkové jednání ohledně převodu 

vodovodního řadu do jejich majetku   t r v á. 

       Zajistí: starostka     

4. K bodu č. 6 jednání ze dne 9. 7. 2019 

 Úkol shromáždit a připravit veškeré požadavky na změnu územního plánu v termínu 

 do 31. 12. 2019   t r v á. 



            

5.  K bodu č. 7 ze dne 17. 9. 2019  

 Studie dopravního řešení obce Morašice - bezpečnost obce  

 Starostka konstatovala, že zástupce společnosti DSP, který přislíbil vyjádření, event. 

cenovou nabídku pro posouzení stavu silnice III./3389,  je telefonicky nedosažitelný.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí  a   

 d o p o r u č u j e 

 obstarat jiný kontakt na uvedenou společnost. 

 Zajistí: místostarosta 

 

6. K bodu č. 9 ze dne 17. 9. 2019 

 Úkol: 

 Písemně oznámit vedení společnosti STAVOKA Kosice a.s. nespokojenost 

s probíhajícími pracemi a upozornit je na eventuální finanční sankce v případě, že 

z důvodu jejich prodlevy nestihne Obec Morašice provést vyúčtování přijaté účelové 

dotace v termínu stanoveném Krajským úřadem Pk. 

 Zajistí: starostka 

 t r v á. 

 

7. K bodu č. 11 ze dne 17. 9. 2019 

 Místostarosta prověřil podmínky pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

návesního rybníčka.  

 Žádosti v rámci podprogramu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých 

vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ jsou přijímány Ministerstvem zemědělství od 1. 

10. 2019 do 15. 1. 2020. Podmínkou realizace projektu v tomto programu je jeho 

ukončení nejpozději do 31. 12. 2020 (včetně kolaudačního souhlasu) z důvodů 

ukončení realizace celého programu 129 290 k tomuto datu. Maximální celková 

finanční podpora na schválené projekty celého programu 129 290 je omezená (ve výši 

400 mil. Kč) a v případě překročení celkové alokace může být uvedený termín příjmu 

žádostí rozhodnutím poskytovatele dotace zkrácen. 

 

 S ohledem na vyhlášený termín příjmu žádostí a na usnesení č. 4/13/2019 ze dne 17. 9. 

2019, které bylo zastupitelstvem odsouhlaseno za předpokladu, že realizace akce a její 

dokončení nebude podmíněno rokem 2020, bylo  

 dne 23. 9. 2019 operativně svoláno mimořádné jednání zastupitelů   

 počet přítomných -  5 členů   

 Zastupitelstvo obce opětovně projednalo možnost realizace opravy návesního 

rybníčka, a to především s přihlédnutím k podmíněnému krátkému termínu realizace a 

hlavně pro obec náročnému finančnímu krytí celé akce.  

 Z důvodu ukončení realizace celého programu 129 290 k datu 31. 12. 2020 

zastupitelstvo odsouhlasilo: 

 Usnesení č. 1/23/9/2019.  Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s podáním žádosti o 

dotaci na rekonstrukci a odbahnění návesního rybníčka v rámci podprogramu 129 293 

„Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“, který 

je vyhlášen Ministerstvem zemědělství, s termínem zahájení příjmu žádostí od 1. 10. 

2019. Podání žádosti zajistí na základě dříve uzavřené závazné objednávky společnost 

GRANTEX c.z. 

 Maximální součinnost se zprostředkovatelem podání žádosti o dotaci zajistí 

 Z. Šanda, J. Šandová 

 Odsouhlaseno:   Pro:  5 

 

 Aktuální informace:   Na zpracování žádosti se ve spolupráci se společností Grantex a 

projekční kanceláří intenzivně pracuje, dokumenty budou předloženy starostce 

k podpisu v termínu, aby mohla být žádost na MZE podána nejdéle do 4. 10. 2019. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí  



   

8.   K bodu č. 13 ze dne 17. 9. 2019 

      Úpravy prostoru (zahrádky) v okolí křížku byly dokončeny. 

      Zastupitelstvo bere na vědomí   

    

9. K bodu č. 14 ze dne 17 9. 2019 

 Místostarosta se zúčastnil dne 19. 9. 2019 jednání na MěÚ ve Chvaleticích ohledně 

obnovení smlouvy s Městskou policií na zajištění dohledu na bezpečnost a plynulost 

silničního provozu v obci Morašice. Zastupitelstvu byl předložen návrh veřejnoprávní 

smlouvy.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/14/2019:   Zastupitelstvo obce Morašice po projednání schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chvaletice, coby zřizovatelem městské 

policie, a obcí Morašice, na výkon činností městské policie v obci Morašice v 

rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy (doplněném v bodu č. 2 o „vymezení 

měřených úseků“) a přijímá návrh města Chvaletice, že obec Morašice bude platit 

800 Kč za každou započatou hodinu výkonu  pro obec Morašice. Peníze za uložené 

a vybrané pokuty budou příjmem města Chvaletice. 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 3/14/2019 bylo schváleno. 
 

10. K bodu č. 15 ze dne 17. 9. 2019 

 Oprava 3 ks světel VO byla u TS Města Přelouč objednána. Původní přislíbený termín 

na 26. 9. 2019 byl z technických důvodů ze strany TS zrušen, náhradní termín bude 

oznámen. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí   

     

11. K bodu č. 16 ze den 17. 9. 2019 

 Povinná pravidelná revize elektrovedení v budově OÚ byla provedena.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí  

 

12. K bodu č. 18 ze dne 17. 9. 2019 

 Skácení a likvidace 3 ks suchých smrků rostoucích na pozemku obce p. č. 486/19 bylo 

provedeno. 

 Připomínka: 

 Na obecním pozemku p. č. 365 jsou dva suché ovocné stromy. Navrhuje se jejich 

likvidace.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/14/2019: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí se skácením 2 ks 

suchých ovocných stromů rostoucích na pozemku obce p. č. 365.  Skácení včetně 

jejich likvidace zajistí občan M.S. 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0  

 Usnesení č. 4/14/2019 bylo schváleno. 

 

13. K bodu č. 19 ze dne 17. 9. 2019 

 Starostka oslovila člena jednotky HS ve Zdechovicích ohledně žádosti o pomoc při 

skácení přerostlého stromu u budovy č. p. 2, rostoucího na obecním pozemku p. č. 

35/2.  Oslovený se vyjádří až po seznámení se s terénem. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

14. Byla doručena nabídka pražské společnosti, zabývající se prodejem nemovitostí, na 

odprodej lesního pozemku v k. ú. Morašice.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí a nemá o odkup pozemku zájem. 



 

15. Dne 3. 10. 2019 bude na KÚ Pardubického kraje  zástupce MNO ČR udělovat pamětní 

plakety „Péče o válečné hroby“.  Obci Morašice bude udělena tato plaketa za obnovu 

pomníku věnovaného padlým v 1. světové válce.  

 Předání se zúčastní: Z. Šanda, J. Šandová 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 
 

16. Připomínka: 

 Byla uplatněna reklamace u zhotovitele pomníku padlým na uvolňující se desky 

podstavce. Dle sdělení by měla být oprava provedena do 15. 10. 2019. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí  

 

17. Závěr 

 Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky ani návrhy, bylo jednání zastupitelstva 

 sta rostkou ukončeno ve 20:41 hodin.   

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 15. 10. v 19:30 hodin. 

 

 

    

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  VPS Město Chvaletice (výkon činností MPCH na území obce Morašice) 

č. 4  Nabídka na odprodej lesního pozemku 

 

 

Zápis byl pořízen dne 5. 10. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

 

 Ověřil:    Jiří Drechsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne   . . . . . . . . . 

                Pavla Filipová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne   . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

  Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne  . . . . . . . 

. .  

            starostka      
 


