
 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

Zápis č. 13/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 17. 9. 2019  

v budově obecního úřadu 

 

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

         Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta          

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

            Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Hosté:   

       

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

zastupitelstvo usnášeníschopné, neboť je 100 % účast zastupitelů.   

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

lena jiná forma hlasování, bude uvedena u příslušného bodu. 

  

1. Návrh ověřovatelů zápisu:   Jiří Drechsler 

          Lukáš Prochocký  

                           

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/13/2019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.    Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 6. 8. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Akce „Oprava kanalizace“ - aktuální informace  
- Došlá pošta 

- Program aktivit na období podzim - zima 2019 

- Usnesení 

- Závěr 
 

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/13/2019: Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

 

 

3. K bodu č. 3 ze dne 6. 8. 2019 

 Starostka informovala členy o sjednané schůzce se starostkou obce, které má vodovod v ma- 

 jetku obce a je současně i jeho provozovatelem. Účelem schůzky je získání informací o zku-

šenostech s tímto způsobem provozování vodovodu. Následně bude kontaktovat VAK a.s. 

Pardubice a učiní poptávkové jednání ohledně převodu vodovodního řadu do jejich majetku. 

 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí s připomínkou, že provozování vodovodu je pro 

obec Morašice finančně i administrativně náročné a v případě zájmu o převod, je nutné 

podat žádost na VAK a.s. do 31. 12. 2019. 

   

4. K bodu č. 4 ze dne 6. 8. 2019   

 Faktura za klempířské práce na střeše budovy hostince ve výši 3.338,- Kč byla uhrazena. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 



              

   

5.  K bodu č. 5 ze dne 9. 7. 2019   (č. 11 ze dne 28. 5. 2019) 

 Podání písemné žádosti společnosti Sev.en EC, a.s. Chvaletice ohledně požadavku na posu-

nutí termínu pro vyúčtování poskytnutých prostředků na rok 2020 bylo odesláno dne   6. 9. 

2019 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

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

 Úkol shromáždit a připravit veškeré požadavky na změnu v termínu do 31. 12. 2019  - trvá. 

         

7. K bodu č. 7 ze dne 6. 8. 2019 

 Studie dopravního řešení obce Morašice - bezpečnost obce 

  Místostarosta urgoval u společnosti DSP vyjádření, event. cenovou nabídku pro posouzení 

 stavu silnice III./3389. Bylo mu sděleno, že z důvodu časové tísně nebyl zatím náš požada-

 vek vyřízen, ale byl dán příslib o jeho vyřízení. Při následných pokusech o připomenutí,  

 již nebyl zástupce společnosti telefonický dosažitelný 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 Starostka si převzala od místostarosty tel. číslo na zástupce společnosti DSP se záměrem 

pokusu navázání kontaktu ze své pozice. 

 

 8. K bodu č. 9 ze dne 6. 8. 2019 

 Žádost společnosti PEN-projekty energetiky, s.r.o. o vyjádření k umístění stavby „Morašice, 

k.č. 359/1 – knn“  -    vyřízeno 

  

 K bodu č. 10 ze dne 6. 8. 2019 

 Vyjádření k poptávce na odkup pozemků p.č. 336/2, 338/1 a 349/2 se záměrem výstavby 

 RD  -  vyřízeno 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

   

9. Místostarosta informoval členy zastupitelstva o průběhu probíhající opravy kanalizace 

v obci. Dne 9. 9. 2019 se uskutečnil 4. kontrolní den za účasti zástupců STAVKOA a.s.,  

společnosti VAK a.s., provoz. Přelouč a  pracovníka vykonávajícím stavební dozor. Za obec 

se zúčastnil místostarosta a účetní, která s přítomnými řešila probíhající fakturaci a finanční 

záležitosti. Ohradila se zejména proti faktuře obdržené od SÚS Pk v hodnotě 39.930,- Kč,  

jako náhradu za uložení inženýrských sítí do silničního pozemku. Bylo podáno vysvětlení, 

že na rozdíl od SÚS Pk tyto náklady některé SÚS (např. SÚS Hradeckého kraje)  fakturují 

jako zálohu, kterou po dokončení akce vrací investorovi zpět, a proto nejsou součástí ceny 

stavebního díla dle SOD a jsou pro zúčtování přijaté dotace považovány za neuznatelné ná-

klady.  

 Při jednání byla ze strany obce zdůrazněna nespokojenost s probíhajícími pracemi v souvis-

losti častých prostojů stavební firmy, které tak ohrožují splnění termínu pro dokončení opra-

vy. K předloženému orientačnímu harmonogramu výstavby, vyžádanému na posledním kon-

trolním dnu, dle kterého by měla být akce dokončena kolem 15. listopadu, vyslovili zástupci 

obce výhrady.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí   a   d o p o r u č u j e: 
 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 

 

 



 

10. Byl projednán požadavek pana J.P. o podání informace k pozemkům p.č. 397 a 400/2. Bylo 

navrženo následující vyjádření: 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/13/2019: Pozemky p. č. 397 a 400/2 nejsou určeny k zástavbě. Obvyklá ce-

na pozemku se v katastru obce Morašice pohybuje ve výši cca 45,70 Kč/m2. 

   

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 3/13/2019 bylo schváleno. 

 

11. Místostarosta byl kontaktován zástupkyní společnosti GRANTEX ohledně plánovanému 

vyhlášení výzvy Ministerstva zemědělství na rekonstrukci/výstavbu rybníků a vodních nádr-

ží. Příjem žádostí pravděpodobně započne poslední týden v září / první týden v říjnu  

       Vzhledem  k současné finanční situaci zastupitelstvo navrhuje: 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/13/2019: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s podáním žádosti o dotaci 

na rekonstrukci rybníčku za předpokladu, že realizace akce a její dokončení nebude pod-

míněno rokem 2020.  

 Podmínky přidělení dotace prověří místostarosta.  
  

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 4/13/2019 bylo schváleno. 

 

12. J. Šandová kontaktovala pana K. z Přelouče (dodavatele prací s těžkou technikou) a požáda-

la ho o cenovou nabídku na odbahnění nádrže  „Koráb“.  Bylo přislíbeno bez udání termínu. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

13. Bylo dokončeno vyčištění křížku na návsi, včetně impregnace a obnovení - zlacení písma. 

 Faktura za provedené práce v hodnotě 5.724,- Kč byla uhrazena.  

 Návrh na dokončení úpravy prostoru (zahrádky) v okolí křížku:  stávající porost vykopat, 

plochu pokrýt folií a zasypat bílou kamennou drtí. 

     

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 Odsouhlaseno. 

 

 Práce budou zahájeny při plánované brigádě dne 21. září 

 Termín dokončení:  do 15. 10. 2019 

 Zodpovídá: místostarosta 

 

14. Informace starostky. 

 Na Městský úřad ve Chvaleticích byla odeslána poptávka na obnovení smlouvy s Městskou 

policií na zajištění dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu v obci Morašice.  

 Po předložení nabídky bude projednání veřejnoprávní smlouvy zařazeno do programu jed-
 nání zastupitelstva obce Morašice. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

15. Připomínka: 

 V obci nesvítí 3 světla VO.  

 Opravu objedná u TS Města Přelouče místostarosta. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

16. Z důvodu blížícího se termínu pro povinnou pravidelnou revizi elektrovedení v budově OÚ   

 je nutné tuto revizi objednat. 

 Zajistí: L. Prochocký 

 

 



17. Byla projednáno výroba stolního kalendáře kronikářkou obce a následné zadání tisku stol-

ních kalendářů „Obec Morašice“ na rok 2020. 

 

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 Odsouhlaseno 

 Podklady pro tisk zajistí kronikářka obce. 

 

18. Na obecním pozemku p. č. 486/19 při hlavní komunikaci jsou tři přerostlé suché smrky, kte-

ré brání ve výhledu a ohrožují tak bezpečnost dopravy. O skácení těchto stromů projevil zá-

jem občan M.S.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 5/13/2019: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí se skácením 3 ks smrků 

rostoucích na pozemku obce p. č. 486/19.  Skácení včetně jejich likvidace zajistí občan 

M.S. 

   

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 5/13/2019 bylo schváleno. 

 

19. Připomínka: 

 Při opravě kanalizačního vedení v budově č. p. 2 (hostince) bylo zjištěno, že odtokové vede-

ní je narušováno kořeny stromu, rostoucího v těsné blízkosti budovy. Vadná část potrubí, ús-

tící do hlavního kanalizačního řádu obce, byla vyměněna, ale do budoucna je zapotřebí 

opravit celé kanalizační vedení v objektu.  

 Současně se doporučuje skácet starý, přerostlý strom, neboť svými kořeny narušuje statiku 

budovy a svoji rozlohou přesahuje na sousední pozemek, kde rovněž hrozí nebezpečí vzniku 

škody na soukromém majetku. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí   a   d o p o r u č u j e: 

 Oslovit jednotku HS ve Zdechovicích a požádat je o pomoc při skácení přerostlého stromu u 

 budovy č. p. 2, rostoucího na obecním pozemku  p. č. 35/2. 

 Zajistí: starostka 

 Opravu kanalizačního vedení v objektu hostince zařadit do programu jednání při přípravě 

 rozpočtu na rok 2020. 

 

20.  Zastupitelstvo projednalo termínový rozvrh plánovaných aktivit na období podzim - zima. 

 

- „Za obec krásnější“   

( brigáda na úklid obce)        21. 09. 2019  -  9.oo hod 

- „Drakiáda“     12. 10  2019  -  14.oo hod.      

   (v případě nepříznivého počasí bude termín operativně změněn) 

- Veřejné setkání s občany         18. 10. 2019  -  18.oo hod. 

- Rozsvěcení vánočního stromu 30. 11. 2019  -  17.oo hod. 

- Mikulášská besídka                            7. 12. 2019  -  16.30 hod.  

- Setkání seniorů                                 12. 12. 2019  -  14.oo hod. 

- Novoroční ohňostroj     1. 01. 2020  -  18.oo hod. 

 

Organizační zajištění akcí: 

-  organizace prací při brigádě:              Z. Šanda 

-  instalace pouličního vánočního osvětlení:    Z. Šanda 

 

-  zajištění vánočního stromu               L. Prochocký 

  (strom dává k dispozici obyvatelka Morašic, je potřeba dopředu dohodnout podmínky   

  skácení i instalace stromu a informovat zastupitelstvo) 

      program zajistí:     A. Faltysová (ZŠ Zdechovice) 

 



Zajištění pro všechny plánované akce: 

- občerstvení + balíčky:           J. Drechsler 

- informační letáky:                 L. Prochocký 

- zveřejnění na webu:              L. Prochocký      

- rozhlasová relace:                 P. Filipová, J. Šandová 
 

Zastupitelstvo bere plán společenských aktivit a jejich zajištění na vědomí. 

 

Zastupitelstvo  s o u h l a s í  s přípravou balíčků v hodnotě:  

 

- dětem - Mikulášská besídka cca 150,- Kč  

- hostujícím dětem (kulturní program) cca 50,- Kč 

- seniorům cca 220,- Kč  + kalendář 

         

 Návrh na podávání punče při rozsvěcení stromu. 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 2 

 Odsouhlaseno  

 

21. Závěr 

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

 rostkou ukončeno ve 21:25 hodin.   

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 1. 10. v 19:30 hodin. 

    

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Žádost občana J.P. + vyjádření zastupitelstva 

č. 4  Dopis na Sev.en.EC, a.s. - žádost o prodloužení termínu 

 

 

Zápis byl pořízen dne 21. 9. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

            starostka      


