
 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

Zápis č. 17/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 12. 11. 2019  

v budově obecního úřadu 

       

 

Přítomni:        Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta          

Členové ZO:   Pavla Filipová, Jiří Drechsler, Lukáš Prochocký, Antonín Živný 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Omluven:        Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA – starostka (nemoc)  

      

Jednání zahájil místostarosta v 19:35 hod.  Konstatoval, 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 

          Lukáš Prochocký                 

          

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/17/2019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.    Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 29.10. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Akce „Oprava kanalizace“ - aktuální informace  

- Dopravní řešení obce Morašice - aktuální informace 

- Zimní svoz bioodpadu - zajištění 

- Došlá pošta 

- Usnesení 

- Závěr 
  

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/17/2019: Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

 

3.   K bodu č. 3 ze dne 29. 10. 2019   

      Vyžádaný soupis podkladů, které mají být doloženy k žádosti o vklad vodovodního 

řadu do majetku společnosti VAK a.s., byl již dodán. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

4. K bodu č. 4 jednání ze dne 29. 10. 2019 

 Zpracovatel současného územního plánu při konzultaci vytypovaných nejasností 

sdělil, že po čtyřech letech by mělo dojít k "ověření" správnosti ÚzP, a proto je jeho 

otevření za účelem změn možné.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/17/2019:   Zastupitelstvo obce v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu, ve znění platných předpisů 

schvaluje pořízení změny č.1 územního plánu Morašice. 

 



       Výzva k podávání podnětů ke změně č.1 územního plánu obce Morašice bude zveřejněna   

na úřední desce  včetně úřední desky umožňující dálkový přístup  ve dnech  15. 11.  2019 -  

15. 1. 2020. 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 3 /17/2019 bylo schváleno. 

           

5.  K bodu č. 5 ze dne 29. 10. 2019  

 Dopravní řešení obce Morašice - bezpečnost obce 

 Starostka ověřovala na MěÚ Přelouč a dopravním inspektorátu možnost instalace 

zpomalovacího semaforu. Obdržela informaci, že zpomalovací semafory už nejsou od 

roku 2014 povolovány. Jediná možnost je instalovat tzv. úsekové měření, které je ale 

na instalaci a technologie finančně náročné. Současně by si musela Obec Morašice 

zaplatit u Města Přelouč výběr pokut, protože k výběru takových pokut jsou dle 

zákona oprávněny pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.    

 Zastupitelstvo rozhodlo: instalace úsekového měření v obci Morašice je z finančních 

důvodů nepřijatelná.   

 Hlasování:  Pro 5 

 

 Připomínka - informace: 

 Místostarosta jednal s vedením společnosti SÚS Pardubického kraje ohledně 

odstoupení Obce Morašice od záměru realizace akce „Morašice - III/3389 - chodník“, 

řešené v rámci bezpečností studie „Morašice - III/3389 - průtah obcí“, a to 

z finančních důvodů. Vzhledem k tomu, že se jedná o společný projekt, na který již 

SÚS Pk obdržela od Pardubického kraje finanční prostředky, musí být akce 

zrealizována v první polovině r. 2020.  

 Ze strany SÚS Pk byl učiněn návrh na realizaci akce bez chodníků. Jednalo by se 

pouze o přesazení stávajících obrubníků, které by kopírovaly navrhované řešení 

komunikace. Přesazení obrubníků by bylo zakomponováno do PD zhotovené pro SÚS 

Pk a o tuto částku by se jejich projekt navýšil. Je však zapotřebí, aby Obec Morašice 

zažádala  KÚ Pardubického kraje - odbor dopravy o navýšení přidělené částky SÚS Pk  

cca o 250 tis. Kč, s tím, že z finančních důvodů odstupuje od záměru realizace akce 

„Morašice - III/3389 - chodník“ a nebude zadávat ani vyhotovení projektové 

dokumentace. Bezpečnou použitelnost nově vzniklých chodníků by obec zajistila na 

své náklady.   

 Za tímto účelem bude zahájeno jednání na KÚ Pardubického kraje na Odboru dopravy 

a současně na Odboru rozvoje. 

 Zajistí: místostarosta 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           

  

6. K bodu č. 6 ze dne 29. 10. 2019  - oprava kanalizace 

 Místostarosta informoval o současném stavu probíhajících prací na opravě kanalizace.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           
      

7. K bodu č. 7 ze dne 29. 10. 2019 

 Žádost o dotaci na rekonstrukci návesního rybníčka  

 Jednání na KÚ Pardubice o možnosti získání finančních prostředků zatím neproběhlo. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí           

 

8.   K bodu č. 8 ze dne 29. 10. 2019 

      Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Chvaletice a obcí Morašice na výkon     

 činností městské policie. 

 Dostavil se příslušník MPCH a předběžně se seznámil s požadavky Obce Morašice na 

 určení míst měření. Dle jeho sdělení dojde k zahájení plnění VPS pravděpodobně 

 v lednu 2020. 

  Zastupitelstvo bere informaci na vědomí    



   

9. K bodu č. 9 ze dne 29. 10. 2019  (č. 11 ze dne 15. 10. 2019) 

 Úkol  skácení přerostlého stromu u budovy č. p. 2  t r v á. 

 

10. K bodu č. 11 ze dne 29. 10. 2019 

 Na základě výzvy odeslané SÚS Pk k projednání umístění poutačů v území Obce 

Morašice byly ze strany SÚS navrženy dva termíny jednání (25. a 29. 11.) v obci 

Morašice. 

 Jednání se zúčastní a termín se zástupkyní SÚS dohodne místostarosta. 

  

11. K bodu č. 12 ze dne 29. 10. 2019 

 Likvidace biologického odpadu v zimním období 

 Na základě jednání starostky se SOP a.s. o možnosti zajištění  svozu bioodpadu 

v zimních měsících byla předložena cenová nabídka na přistavení kontejneru na zimní 

období (prosinec - březen) se svozem 1x měsíčně. Tato nabídka byla porovnána 

s původní nabídkou na rozšíření stávající smlouvy o svoz jednotlivých bio-nádob 

v intervalu 1x měsíčně. Přistavení kontejneru je cenově výhodnější, a proto byl zvolen 

tento způsob zimního svozu. Kontejner bude přistaven koncem listopadu, termíny 

svozu jsou: 

   sudé středy 25. 12. 2019,  22. 1. 2020,  19. 2. 2020   a  18. 3. 2020   

   

 O termínech svozu budou občané včas informováni na úřední desce a v rozhlasové 

relaci. 

 Zajistí: J. Šandová, L. Prochocký 

  

 Obec současně obdržela od SOP a.s. dotazník na svozy objemného odpadu a 

nebezpečných odpadů v roce 2020. 

 Byl potvrzen stávající systém svozu, t.j.  jarní i podzimní (objemný i nebezpečný). 

 Zastupitelstvo bere informace na vědomí  
     

12. K bodu č. 13 ze dne 29. 10 2019 

 Na základě stížnosti občanky O.M. zastupitelka P. Filipová jednala s majitelem 

dotčených tújí o jejich zkrácení. Z důvodu negativního přístupu osloveného a  

vzhledem k tomu, že se jedná o obecní pozemek, je nutno přistoupit k písemnému 

jednání, s tím, že zastupitelstvo nebude řešit sousední vztahy. 

 Písemná oznámení oběma stranám zajistí starostka. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí  
     

13. Byla doručena Smlouva o zřízení věcného břemene od ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupené zmocněncem ELRO Czech, s.r.o. Předmětem smlouvy je zřízení věcného 

břemene na pozemku p. č. 525 v k.ú. Morašice v Železných horách z důvodu zavedení 

inženýrské sítě na pozemek p. č. 358/9. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/17/2019:   Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s uzavřením 

„Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018089/VB/31, Moraši-

ce, č. 358/9 - knn“.  

 Uvedená smlouva se uzavírá mezi Obcí Morašice a společností ČEZ Distribuce, a.s. , 

zastoupené zmocněncem ELRO Czech, s.r.o. 
 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 4 /17/2019 bylo schváleno. 

           

14. Městský úřad Přelouč postoupil (z důvodu místní nepříslušnosti) OÚ Morašice 

k vyřízení žádost paní  R.K. ohledně připojování nemovitosti k pozemní komunikaci.  

 Návrh usnesení: 

  



 Usnesení č.5/17/2019:    Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s vydáním Rozhod-

nutí  č.j. MO-1/PSt/2019 o povolení k připojení nemovitosti k pozemní komunikaci.                                                                            

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 5/17/2019 bylo schváleno. 

           

15. J. Šandová seznámila členy zastupitelstva s výsledky hospodaření k 30. 10. 2019 a 

požádala, aby do programu příštího jednání byla zařazena příprava rozpočtu na rok 

2020. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí  
 

16. Připomínka: 

 Byl dán návrh na jednorázovou odměnu kronikářce za výrobu stolního kalendáře na 

rok 2020 ve výši 3.000,- Kč 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Návrh byl odsouhlasen. 

   

17. Závěr 

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

 místostarostou ukončeno ve 20:55 hodin.   

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 26. 11. v 19:30 hodin. 

   

 

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Výzva k podávání podnětů ke změně č.1 územního plánu obce Morašice 

č. 4  Cenové nabídky SOP a.s. (likvidace BRKO) 

č. 5  Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV-12-2018089/VB/31, Morašice, č.358/9 - knn 

č. 6  Žádost připojování nemovitosti k pozemní komunikaci +  Rozhodnutí 

 

 

Zápis byl pořízen dne 13. 11. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

 

 

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

                Lukáš Prochocký . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne   . . . . . . . . . 

 

 
 

 

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

               starostka      
 


