
 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

Zápis č. 19/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2019  

v budově obecního úřadu    

 

 

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

   Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta          

Členové ZO:   Pavla Filipová, Lukáš Prochocký, Antonín Živný 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Omluven:  Jiří Drechsler (nemoc) 

 

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    Antonín Živný 

          Lukáš Prochocký                 

          

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/19/2019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 26.11. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Akce „Oprava kanalizace“ - aktuální informace  

- Žádost o dotaci - Program obnova venkova 

- Rozpočet na rok 2020 

- Střednědobý výhled 2021-2022 

- Vyhlášky obce o místních poplatcích 

- Různé 
Inventura majetku obce - jmenování komise 

Smlouva SOP - dodatek 

Došlá pošta 

- Usnesení 

- Závěr  
 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/19/2019: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

3.  K bodu č. 4 ze dne 26. 11. 2019 

 Dopravní řešení obce Morašice - bezpečnost obce 

 Projekční kancelář, která zpracovává projekt pro SÚS Pardubice na akci „Morašice - 

III/3389 - průtah obcí“, si vyžádala situační náčrt veškerých inženýrských sítí ve 

správě obce. Jedná se o veřejné osvětlení a dešťovou kanalizaci.  

 Podklady dodá místostarosta. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           

   



       

4.  K bodu č. 5 ze dne 26. 11. 2019 - oprava kanalizace 

 Dnes (17. 12. 2019) proběhlo oficiální předání stavby „Oprava kanalizace Morašice“. 

 Předání se zúčastnili zástupci dodavatelské firmy STAVOKA Kosice a.s., společnosti 

VAK a.s. - provozovna Přelouč a místostarosta obce Morašice. Ze strany budoucího 

provozovatele - společnosti VAK a.s. nebyly žádné připomínky. 

 Vyúčtování dotace, kterou na tuto akci obec Morašice obdržela od KÚ  Pardubického 

kraje, s termínem vyúčtování max. do 31. 12. 2019,  předá účetní osobně na Pardu-

bický kraj dne 19. 12. 2019.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           
 

5. K bodu č. 6 ze dne 26 11 2019 

 Žádost o dotaci na rekonstrukci návesního rybníčka 

 Přihláška k  „Programu obnovy venkova“ byla na KÚ Pardubického kraje podána. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/19/2019    Zastupitelstvo obce Morašice  s ch v a l u j e   podání žádosti 

o poskytnutí dotace z rozpočtovaných prostředků Pardubického kraje v rámci  

Programu obnovy venkova v roce 2020  na akci „Rekonstrukce a odbahnění 

Morašického rybníčka“. 

 Podání žádosti na KÚ Pardubice zajistí místostarosta. 

 Termín: 19. 12. 2019 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 3/19/2019 bylo schváleno 
      

6. K bodu č. 8 ze dne 26. 11. 2019 

 Místostarosta informoval členy zastupitelstva o průběhu jednání, které se uskutečnilo 

dne 29. 11. 2019 v budově obecního úřadu se zástupci SÚS PK ohledně řešení 

umístění poutačů v území Obce Morašice. Při místním šetření bylo zjištěno, že 

všechny pozemky, které by byly vhodné pro umístění poutačů, jsou ve vlastnictví SÚS 

Pk. Proto zástupci SÚŚ vzali na vědomí vstřícný krok, který obec Morašice v této 

záležitosti učinila vyvoláním společného jednání, a odložili řešení této situace na rok 

2020, kdy bude realizována akce „Morašice - III/3389 - průtah obcí“, při které dojde 

k novému zaměření pozemků a případnému převodu některých částí podél komu-

nikace do vlastnictví obce Morašice.  

 Výsledek tohoto jednání bude zaznamenán i v zápise SÚS Pk. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           
   

7.    K bodu č. 10 ze dne 26. 11. 2019 

 Člen finančního výboru  p. Lukáš Prochocký  informoval o proběhlé schůzi finančního 

výboru, kdy byl projednán návrh rozpočtu obce na rok 2020, včetně střednědobého 

výhledu rozpočtu na roky 2021-2022. Oba dokumenty byly dne 10. 12. 2019 

finančním výborem schváleny. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce rozpo-
čet ke schválení. 

 Rozpočet i střednědobý výhled jsou vyvěšeny na úřední desce včetně úřední desky 

 umožňující dálkový přístup a pokud k návrhům nebude ze stran občanů připomínek, 

 budou schvalovány na příštím jednání obecního zastupitelstva. 

       Zastupitelstvo obce Morašice vzalo tuto informaci na vědomí  

 

8. J. Šandová informovala členy zastupitelstva o předběžném plnění rozpočtu roku 2019  

 a současně předložila návrh upraveného rozpočtu  r. 2019. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/19/2019:  Zastupitelstvo obce Morašice po projednání souhlasí s úpra- 

 vou rozpočtu pro r. 2019.  Upravený rozpočet bude zveřejněn od 18. 12. 2019  do 

 schválení nového rozpočtu na úřední desce včetně úřední desky umožňující dálkový 

 přístup. 



 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 4/19/2019 bylo schváleno    

 

9. J. Šandová předložila zastupitelstvu ke kontrole odpisový plán dlouhodobého 

 hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku obce pro r. 2019 a návrh odpisového 

 plánu  DHM  a DNHM  na rok 2020. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 5/19/2019:    Zastupitelstvo obce schválilo návrh odpisového plánu na 

 rok 2020  DHM  ve výši 502.571,- Kč  a  DNHM ve výši  15.408,00 Kč. 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 5/19/2019 bylo schváleno 

 

10. Předsedající jmenovala tříčlennou inventurní komisi pro provedení inventarizace 

 majetku a závazků Obce Morašice.     

     Předseda IK:    Z. Šanda   

     Členové:           P. Filipová, L. Prochocký 

 Termín fyzické inventury: 30. 12. 2018 v 10.00 hod. 

 Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 2. 1. 2020 a 

 ukončení jejich činnosti je ke dni 31. 1. 2020. Zpracování soupisů bude ukončeno dne 

 20. 1. 2020. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

11. Zastupitelstvo projednalo dodatek  č. 2/2019  a dodatek č. 1/2020  ke smlouvě  se spo-

 lečností SOP a.s.  č. 52/02  o nakládání s odpady v obci Morašice. 

 Dodatek č. 2/2019 se týká rozšíření sběru a svozu odpadu o zimní svoz BRKO,  

 eventuálně svoz jedlých olejů a tuků. 

 Dodatek č. 1/2020  upravuje podmínky svozu na rok 2020. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení  č. 6/19/2019: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje podepsání Dodatku 

 č. 2/2019 a dodatku č. 1/2020  ke smlouvě č. 52/02  se  SOP a.s. Přelouč o nakládání 

 s odpady v obci Morašice (ze dne 28. 3. 2002). 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 6/19/2019 bylo schváleno 

 

12. Zastupitelstvo bylo seznámeno s písemným oznámením společnosti VAK a.s. o změně 

 ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2020.  

 Vodné:   cena za 1 m3  činí     41,66  Kč + DPH  

 Stočné:   cena za 1 m3  činí     44,00  Kč + DPH   

 Pro informovanost občanů bude toto oznámení zveřejněno na úřední desce včetně 
 úřední desky umožňující dálkový přístup. 

 Zajistí:  Lukáš Prochocký  

 

13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novelizací nařízení vlády, kterým se mění naří-

 zení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

 samosprávných celků, a to s účinností od 1. 1. 2020. 

 Návrh usnesení:  

 Usnesení č. 7/19/2019:  V souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

 odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev územních samosprávních celků, 

 zastupitelstvo obce Morašice schválilo výši odměn za výkon neuvolněným členům 

 zastupitelstva ve výši stanovené dle Přílohy č. 9  (výpočet odměn členů  ZO Morašice 

       s  účinností od  1. 1. 2020), která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

   



 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 7/19/2019 bylo schváleno.  

 

14. Z důvodu novelizace zákona č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-

 ších předpisů, která nabývá účinnosti 1. ledna 2020, provedlo zastupitelstvo obce 

 obsahové změny stávajících obecně závazných vyhlášek (OZV). 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 8/19/2019:  Zastupitelstvo obce Morašice vydává následující závazné 

 vyhlášky obce Morašice: 

- OZV  č. 5/2019   o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

  využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpa-

  dem na území obce Morašice 

 - OZV   č. 6/2019  o místním poplatku ze psů 

 - OZV  č. 7/2019  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  

   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Vydané obecně závazné vyhlášky obce Morašice nabývají účinnosti 15. dnem 

následujícím po dni vyhlášení. 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 8/19/2019 bylo schváleno 

 

15. Závěr 

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

 starostkou ukončeno ve 21:05 hodin.   

 Termín příštího mimořádného pracovního jednání zastupitelstva byl určen na pondělí 

 30. 12. 2019  v 18:00 hodin. 

   

 

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Žádost o dotaci na rekonstrukci návesního rybníčka z „Programu obnovy venkova“ 

č. 4  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

č. 5  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 

č. 6  Upravený rozpočet r. 2019 

č. 7  Návrh odpisového plánu majetku obce na r. 2020 

č. 8  Dodatek  č. 2/2019 a  č. 1/2020  ke smlouvě č. 52/02  se  SOP a.s. Přelouč 

č. 9  Výpočet odměn členů  ZO  Morašice s  účinností od  1. 1. 2020), 

 

 

Zápis byl pořízen dne 20. 12. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

       Ověřil:    Antonín Živný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne   . . . . . . . . . 

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

 

 

 

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

               starostka     

  
 

 


