
 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

Zápis č. 5/2019  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 5. 3. 2019  

v budově obecního úřadu 

 

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

         Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta 

Členové ZO:  Pavla Filipová, Jiří Drechsler, Lukáš Prochocký 

            Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Omluven:       Antonín Živný  

 

Jednání zahájila předsedající v 19:40 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:   Jiří Drechsler 

          Lukáš Prochocký  

                           

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/5/2019:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.    Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 19. 2. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Žádost o úvěr – aktuální informace 

- Rozpočet na r. 2019 – schválení 

- Střednědobý výhled na r. 2019 /2021 - schválení 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 

- Závěrečný účet za r. 2018 - návrh 

- Různé 

- Došlá pošta 

- Usnesení 

- Závěr 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/5/2019: Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

 

3. K bodu č. 3 ze dne 19. 2. 2019 

 Příprava nových webových stránek Obce Morašice probíhá dle plánu. Podklady jsou 

zhotoviteli webu průběžně dodávány. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 
 

4. K bodu č. 4 ze dne 19. 2. 2019 - žádost o úvěr na opravu kanalizace 

 Dne 26. 2. 2019 byla podepsána smlouva s Komerční bankou a.s. o poskytnutí investičního 

úvěru na opravu kanalizace ve výši 1,3 mil. Kč, se splatností 20 let a s pevnou úrokovou 

sazbou  2,17%  p. a. s dobou fixace 20 let. Termín první splátky je 25. 1. 2020, výše splátky 

5.680,- Kč. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí      

 



5. K bodu č. 5 ze dne 19. 2. 2019  

 Na rozeslané žádosti o finanční podporu na sportovně společenský rozvoj obce přišla již 

druhá zamítavá odpověď. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí    

 

6. K bodu č. 6 ze dne 19. 2. 2019 (č. 8 ze dne 8. 1. 2019) 

 Instalace knihobudky do autobusové čekárny. 

 Úkol trvá. 

 

7. K bodu č. 7 ze dne 19. 2. 2019 

 - Schválení rozpočtu na rok 2019.  

  Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední  i  elektronické desce obce Morašice ve dnech  

  19. 2. -  5. 3. 2019  (bez připomínek). 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/5/2019:   Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočet obce na rok 2019 

 s celkovými příjmy 1.585,40 tis. Kč, výdaji 5.872,10 tis. Kč a zapojením přebytku hospoda- 

 ření z minulých let ve výši 2.986,70  tis. Kč.  Schodek rozpočtu ve výši  1.300,00 tis. Kč  je 

 kryt  bankovním úvěrem (Smlouva o úvěru č. 99022645387 ).   

 Zůstatek na běžných účtech ke dni 31. 12. 2018:  3. 172 409,57 Kč. 

 (viz příloha č. 1 usnesení) 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 3/5/2019 bylo schváleno 

 

- Schválení střednědobého výhledu na r. 2019 - 2021. 

Návrh střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce Morašice 

ve dnech 19. 2. -  5. 3. 2019  (bez připomínek). 

Návrh usnesení: 

Usnesení č. 4/5/2019:       Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje střednědobý výhled obce 

na období r. 2019-2021  (viz příloha č. 2 usnesení). 
 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno 

 

8. K bodu č. 8 ze dne 19. 2. 2019 

 Na základě připomínek FÚ Pardubického kraje byla formálně opravena závazná vyhláška č. 

4/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, schválená 

zastupitelstvem dne 19. 2. 2019.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 5/5/2019: Zastupitelstvo vydává upravenou závaznou vyhlášku obce Moraši- 

 ce č. 4/2019 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.  

 OZV nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyhlášení.  

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 5/5/2019 bylo schváleno 

   

9. K bodu č. 9 ze dne 19. 2. 2019 

 Registrace obce Morašice do Sdružení místních samospráv ČR, včetně dojednání služby 

 Pověřence ochrany osobních údajů - úkol splněn. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

10. K bodu č. 10 ze dne 19. 2. 2019 

 Písemná výpověď Smlouvy o poskytování služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů č. 

6/2018 ze dne 6. 3. 2018 byla podána. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 



11. K bodu č. 12 ze dne 19. 2. 2019 

 Oprava, případně odbourání části komína na budově hostince. 

 Úkol pro A. Živného - trvá 

         

12. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.  

 Dne 26. 2. 2019 bylo na obecním úřadě provedeno pracovníky KÚ Pardubického kraje pře-

 zkoumání hospodaření obce za rok 2018. Zastupitelstvo projednalo návrh zprávy o výsledku 

 přezkoumání a celoročního hospodaření za rok 2018.   

 Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 Účetní předložila návrh Závěrečného účtu za rok 2018. 

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018  i návrh Závěrečného účtu za rok 2018  

 budou  zveřejněny od  6. 3. 2019  na úřední desce  včetně  úřední desky umožňující dálkový 

 přístup  

 Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 

13. Účetní předložila zastupitelstvu návrh na podání žádosti společnosti CETIN a.s. Praha, na 

 možnost zaplacení nájemného předem, a to za pronájem pozemku  p. č. 134 ,  kde je umístěn 

 telekomunikační vysílač. Nájemní smlouva je uzavřena od r. 2007 na 30 let, ve výši nájem-

 ného 50 tis. Kč / rok. Při úhradě nájemného na 6 let předem, by tak obec získala do 

 rozpočtových příjmů v letošním roce 300 tis. Kč, což by pokrylo rozdíl mezi požadovaným 

 a poskytnutým úvěrem na opravu kanalizace.  

 Zastupitelstvo obce Morašice po projednání   d o p o r u č u j e   

 oslovit společnost CETIN a.s. Praha  a  požádat o platbu nájemného za pronájem pozemku 

 p. č.  134  na období  r. 2020 - 2025 předem. 

 Zajistí: J. Šandová   

 

14. Závěr 

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

 rostkou ukončeno ve 21:10 hodin.   

 Termín příštího zasedání byl mimořádně určen na úterý 2. 4. 2019  v 19:30 hodin. 

     

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Rozpočet na r. 2019 - schválený 
č. 4  Střednědobý výhled na r. 2019 /2021 - schválený 

 
 

Zápis byl pořízen dne 9. 3. 2019 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

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

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

 

 

 

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

            starostka      

 
 


