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OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

 

Zápis č. 2/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 22. 1. 2019  

v budově obecního úřadu 

 

 

Přítomni:        Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA – starostka (dále jen předsedající)    

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

            Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Omluven:  Ing. Zdeněk Šanda (nemoc)    

 

Hosté:    Ing. Horník -  zástupce společnosti GAP Pardubice s.r.o.  

 

V úvodu jednání starostka přivítala zástupce GAP Pardubice s.r.o., který požádal o možnost in-

formovat o změnách na straně firmy Geosense s.r.o. Ing. Horník zastupitele informoval, že pokud 

má Obec nadále zájem využívat sjednané služby spočívající v mapové aplikaci a přístupu do ka-

tastru nemovitostí (Obec tyto služby využívá od roku 2016), je nutné podepsat smlouvu o posky-

tování servisních služeb s firmou GAP Pardubice s.r.o., která přebírá od firmy Geosense veškeré 

závazky. Vzhledem k tomu, že Obec Morašice tyto služby využívá, dohodlo se zastupitelstvo, že 

s platností od 18. 2. 2019 bude služby firmy GAP využívat. Starostka proto stvrdí svým podpisem 

následující dokumenty: 

- Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 18. 2. 2014, 

- Smlouva o poskytování servisních služeb, 

- Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě.  

 

 

Samotné jednání zastupitelstva tak zahájila předsedající v 19:50 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 zvo-

lena 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. 1/2/2019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.    Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 8. 1. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Žádost o úvěr – aktuální informace 

- Rozpočet na r. 2019 v návaznosti na žádost o úvěr 

- Kontrola a aktualizace závazných vyhlášek obce 
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- Různé 
    Žádost o povolení kácení dřevin 

    Došlá pošta 

- Usnesení 

- Závěr 
 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

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

 

3. Kontrola usnesení ze dne 8. 1. 2019 (bod č. 3 jednání) 

 3a) 

 Příprava nových webových stránek Obce Morašice 

 Na zprovoznění stránek se pracuje. Podklady pro zpracovatele budou dodávány průběžně tak, 

aby stránky byly v provozu max. do 31. 3. 2019.  

 Zajistí: J. Šandová a L. Prochocký 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

4. K bodu č. 6 ze dne 8. 1. 2019 - žádost o úvěr na opravu kanalizace 

 Účetní informovala zastupitelstvo o průběhu jednání s Komerční bankou ohledně možnosti 

navýšení úvěru. Dle předběžné informace, po vyhodnocení předložených finančních výkazů a 

výhledu rozpočtu obce na r. 2019 – 2020 analytičkou KB a.s., může být poskytnutá výše úvě-

ru max. 1,3 mil. Kč. To však bude mít negativní dopad na plánované aktivity obce. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí 
 

5. K bodu č. 4 ze dne 8. 1. 2019  

 Cenové nabídky na výrobu altánu pro dětské hřiště 

 Předsedající písemně oslovila několik firem v okolí a požádala je o finanční podporu sportov-

ně kulturně společenského rozvoje obce Morašice.  

 Zastupitelstvo po zhodnocení současné finanční situace  d o p o r u č u j e  odložit finální vý-

běr dodavatele na výrobu altánu.  

 Pokud by se na základě rozeslaných žádostí získaly potřebné finanční prostředky, může se ve 
výběru pokračovat. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

6. K bodu č. 8 ze dne 8. 1. 2019 

 - L. Prochocký předložil na základě provedené poptávky cenovou nabídku na dataprojektor 

  v hodnotě 6 tis. Kč. 

  Návrh usnesení: 

  Usnesení č. 3/2/2019:    Zastupitelstvo souhlasí s nákupem dataprojektoru v hodnotě  

         6 tis. Kč.  

 

  Hlasování:  Pro 4 Proti 1 Zdržel se 0 

  Usnesení č. 3/2/2019 bylo schváleno. 

 

- Byla prověřena možnost instalace knihobudky do autobusové čekárny. Vzhledem k tomu, 

že nebyl nalezen jiný vhodný prostor pro její umístění, bude i přes zjištěné komplikace do 

čekárny zabudována. 

Termín: do konce února. 

  Zastupitelstvo bere na vědomí 
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7. Zastupitelstvo po projednání   d o p o r u č u j e   přepracovat výhledový návrh rozpočtu na  

 r. 2019 s přihlédnutím na možná úsporná opatření. 

 Zajistí: J. Šandová do příštího jednání 

 

8. Byla projednána Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 

úseku přestupků, uzavřené s Městem Chvaletice dne 1. 4. 2003.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/2/2019: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s uzavřením Dohody o zrušení 

veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, uzavřené s 

Městem Chvaletice podle ust. § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dne 

1. 4. 2003 (rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ7509/2003 nabylo 

právní moci dne 29. 4. 2003) a Dodatkem č. 1 k uvedené veřejnoprávní smlouvě dne 

24. 5. 2006 (rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 30847/2006 nabylo 

právní moci dne 27. 7. 2006).   

 Dohoda o zrušení uvedené veřejnoprávní smlouvy se předkládá starostce k podpisu. 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 4/2/2019 bylo schváleno. 

 

8.   Zastupitelstvo obce Morašice projednalo žádost pana M. S. o povolení k pokácení 2 ks stromů 

   rostoucích na pozemku před jeho domem. 

  Návrh usnesení: 

  Usnesení č. 5/2/2019: Zastupitelstvo po projednání vydává Rozhodnutí č. j. 1/Sp/2019 o 

   povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 5/2/2019 bylo schváleno. 

 

9. Uzavření dohod o provedení práce na rok 2018. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 6/2/2019: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dohody o provedení práce

 na  rok 2019 uzavřené s J. Š. na účetní a administrativní práce pro Obec Morašice a s M. T. 

 na vedení kroniky Obce. Rozsah prací jednotlivých dohod nepřesáhne 300 hod. 

 

 Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 6/2/2019 bylo schváleno 

 

10. J. Šandová předložila členům ZO vyúčtování nákladů za svoz komunálního odpadu za rok 

 2018. 

 Náklady na jednoho poplatníka v roce 2018 činily 1 698,89 Kč – viz příloha    

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 

 V souladu s OZV obce Morašice č. 6/2015 čl. 4 (1) navrhlo ZO ponechat výši poplatku pro 

 rok 2019 ve stejné výši jako v r. 2018, t. j. 500,-Kč/poplatník.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 7/2/2019: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje poplatek za svoz komunál- 

 ního odpadu pro rok 2019 ve výši 500,-Kč na poplatníka. 

 

 Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 7/2/2019 bylo schváleno 
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11. V souladu s OZV obce Morašice č. 1/2017 o místním poplatku ze psů a evidenci držitelů 

a psů čl. 5 (1) navrhlo ZO ponechat výši poplatku pro rok 2019 ve výši 50,- Kč za kalendářní 

rok za každého psa. 

 Návrh usnesení: 

Usnesení č. 8/2/2019: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje poplatek ze psů pro rok 2019 

ve výši 50,- Kč za kalendářní rok za každého psa. 

 Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 8/2/2019 bylo schváleno 

 

12. Kontrola a aktualizace závazných vyhlášek obce bude zařazena do programu příštího jednání. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

13. Závěr 

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

 rostkou ukončeno ve 21:35 hodin.   

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 5. 2. 2019 v 19:30 hodin. 

  

 

    

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Dohoda o zrušení VPS na úseku přestupků s Městem Chvaletice 

č. 4  Rozhodnutí č. j. 1/Sp/2019 o povolení  ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

č. 5  Vyúčtování nákladů za svoz komunálního odpadu za rok 2018 

 

  

   

Zápis byl pořízen dne 28. 1. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

  

  

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

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

 

 

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

            starostka      

 

 


