
 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

Zápis č. 16/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 29. 10. 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 

      

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 zvolena 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. 1/162019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.    Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 15.10. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Akce „Oprava kanalizace“ - aktuální informace  

- Dopravní řešení obce Morašice - cenová nabídka - aktuální informace 

- Došlá pošta - stížnost občanky O. M. 

- Usnesení 

- Závěr 

-  

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/16/2019: Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

 

3.   K bodu č. 3 ze dne 15. 10. 2019 (6. 8. 2019) 

 Starostka seznámila členy zastupitelstva se získanými informacemi ohledně převodu 

vodovodního řadu do majetku společnosti VAK a. s.. Vzhledem k tomu, že v současné 

době vyřizují a přehodnocují starší žádosti, může obec Morašice žádat o vklad vo-

dovodního řadu do jejich majetku až v roce 2021.  

 S přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost VAK a.s. je již 18 let provozovatelem 

infrastrukturního vodohospodářského majetku obce (vodovodu i kanalizace), ale 

náklady na opravy jdou z rozpočtu obce, zastupitelstvo navrhuje: 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/16/2019: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí, aby vodovodní řad 

obce Morašice byl vložen do majetku společnosti VAK a.s.. Veškerá dokumentace a 

podklady potřebné k převodu budou průběžně kompletovány tak, aby mohla být 

žádost o vklad vodovodního řadu do majetku společnosti VAK a.s. v roce 2021 

podána.   

Hlasování:  Pro 5 Proti 1 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 3/16/2019 bylo schváleno 

 Přípravou podkladů je pověřena J. Šandová. 



 
 

 

 

4. K bodu č. 4 jednání ze dne 15. 10. 2019  (č. 6 ze dne 9. 7. 2019) 

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

 do 31. 12. 2019 .   

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

 Ke zveřejnění této výzvy je zapotřebí: 

 1. schválit pořízení změny č. 1 ÚzP 

 2. určit zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení územního plánu 

 3. schválit Městský úřad Přelouč, Odbor stavební jako pořizovatele územního plánu 

  obce Morašice. 

Na základě připomínky ke stávajícímu ÚzP  zastupitelstvo   d o p o r u č u j e 

kontaktovat zpracovatele současného ÚzP a objasnit specifikované údaje. Schválení 

výzvy řešit na příštím zasedání. 

Zajistí: starostka 

           

5.  K bodu č. 5 ze dne 15. 10. 2019  

 PD dopravního řešení obce Morašice - bezpečnost obce 

 Na základě urgence zhotovitele projektové dokumentace o vyjádření k předložené 

cenové nabídce na vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby 

na akci „Morašice - III/3389 - chodník“ mu bylo sděleno rozhodnutí zastupitelstva o 

odložení akce, a to z finančních důvodů. Dodavatel PD učinil nabídku na splátkový 

kalendář - rozložení platby ve výši 157.700,- Kč bez DPH do 3 let. 

 Po přehodnocení současné finanční situace obce a náročnosti investiční akce 

zastupitelstvo navrhuje: 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/16/2019: Zastupitelstvo obce Morašice z finančních důvodů odstupu-

je od záměru realizace akce „„Morašice - III/3389 - chodník“, řešené v rámci 

bezpečností studie „Morašice - III/3389 - průtah obcí“. 

  

Hlasování:  Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 4/16/2019 bylo schváleno 
  

 Zastupitelstvo  d o p o r u č u j e  konzultovat  na Odboru dopravy Města Přelouč 

možnost jiného řešení zajištění bezpečnosti průjezdu obcí. 

 Zajistí: starostka 

 

6. K bodu č. 6 ze dne 15. 10. 2019  - oprava kanalizace 

 Místostarosta informoval o současném stavu probíhajících prací na opravě kanalizace. 

Na základě kontroly stavby ze strany SÚS Pk a důrazného upozornění na nedodržení 

termínu povoleného pro zvláštní užívání komunikace III. třídy č. 3389 v obci Mora-

šice z důvodu stavebních prací, byl dodavatelem přislíben termín pro pokládku živice 

na dotčenou komunikaci na 5. 11. 2019. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 
   

7. K bodu č. 7 ze dne 15. 10. 2019 

 Žádost o dotaci na rekonstrukci návesního rybníčka  

 Dle neoficiálních informací byl příjem žádostí z důvodu vyčerpání kapacity předčasně 

ukončen. Žádost Obce Morašice byla podána mezi prvními žadateli ( dne 4. 10. 2019). 

 Jednání na KÚ Pardubice o možnosti získání finančních prostředků na dofinancování 

celé akce v případě, že by byla dotace z MZe obci Morašice poskytnuta, zatím 

neproběhlo. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           

 



 
 

 

8.   K bodu č. 9 ze dne 15. 10. 2019 

 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Chvaletice a obcí Morašice na výkon 

 činností městské policie byla KÚ Pardubice schválena. Od dnešního dne běží 15-ti 

 denní lhůta pro nabytí právní moci rozhodnutí.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí   
 Termín zahájení plnění VPS dohodne s MPCH starostka. 

   

9. K bodu č. 11 ze dne 15. 10. 2019 

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

 Kácení z důvodu bezpečnosti zajištěno ze strany SDH Zdechovice. Sjednaný termín 

v týdnu od 4. do 10. listopadu 2019.  

 

10. K bodu č. 12 ze dne 15. 10. 2019 

 Oprava pomníku provedená na základě uplatněné reklamace byla dokončena. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

11. K bodu č. 13 ze dne 15. 10. 2019 

 Odeslaná výzva SÚS Pk k projednání umístění poutačů v území Obce Morašice je 

zatím bez odezvy. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

12. K bodu č. 15 ze dne 15. 10. 2019 

 Likvidace biologického odpadu v zimním období. 

 Na veřejném setkání zastupitelstva s občany dne 18. 11. 2019 byli přítomní seznámeni  

s nově vzniklou povinností obce zajišťovat celoročně odvoz bioodpadu. Z veřejného 

mínění vyplynul nezájem o zimní svoz bioodpadu, neboť v tomto ročním období je 

produkován pouze biologický odpad z domácností, který je zužitkován domácím 

zvířectvem. Společnost SOP a.s. nabízí pouze rozšíření stávajícího svozu v zimním 

období v intervalu 1x měsíčně, což považuje zastupitelstvo (na základě vyjádření 

občanů) za neopodstatněné náklady. Se zřízením jednoho sběrného místa ve formě tzv. 

kompostu zastupitelstvo rovněž nesouhlasí, neboť tak hrozí riziko vzniku nekontro-

lovatelné skládky.   

 Zastupitelstvo po projednání   d o p o  r u č u j e   jednat se společností SOP a.s. o jiné 

možnosti svozu bioodpadu v zimních měsících. 

 Zajistí: starostka 

 

13. Byla projednána stížnost občanky O. M. ve věci kálení před domem a nebezpečnosti 

dopravy související s rostlými tújemi. Zkrácení dotčených tújí projedná s majitelem P. 

Filipová. Písemnou odpověď autorce stížnosti zajistí starostka. 

 

14. Starostka informovala členy ZO o Republikovém shromáždění SMS, které se koná 

v Havlíčkově Brodě dne 31. 10. 2019, a na kterém bude probíhat několik voleb 

(ocenění, změny stanov, volba členů a náhradníků dozorčí rady). Protože se Obec 

Morašice k účasti nepřihlásila, požádal SMS o udělení plné moci krajskému 

předsedovi (nebo krajské místopředsedkyni), kteří by za nás ve volbách hlasovali. 

Starostka odmítla udělit plnou moc s odůvodněním, že k jednotlivým volbám nemáme 

podklady, abychom mohli požádat o hlasování zástupce, který by tlumočil náš názor. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí   
 

15. Závěr 

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

 sta rostkou ukončeno ve 21:16 hodin.   

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 12. 11. v 19:30 hodin. 



   
 

 

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Rozhodnutí KÚ Pk o udělení souhlasu  (VPS město Chvaletice / obec Morašice) 

 

 

 

Zápis byl pořízen dne 31. 10. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

               starostka      
 

 

 

 

 


