
 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč
IČO:  580678

Zápis č. 1/ 2023 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 20. 1. 2023  
v budově obecního úřadu

Přítomni:        Petra Živná- starostka
Lucie Lučková - místostarostka        

Členové ZO:   Věra Prochocká, Lukáš Prochocký, Adam Knajbl
Nečlenové: Jaroslava Šandová,
Omluven:      
  
Jednání zahájila starostka v 15:05 hod. Sdělila, 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:    Věra Prochocká
      Jaroslava Šandová

Návrh zapisovatele:              Lukáš Prochocký
              
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1/1/2023: Ověřovatelé zápisu byli schváleni

 2.   Program:
-   Určení zapisovatele 
-   Určení ověřovatelů zápisu
- Schválení programu
-   Kontrola usnesení ze dne 30. 12. 2022 a plnění úkolů z usnesení
- Organizační změny - doplňující volby do zastupitelstva obce Morašice

       - Různé
- Usnesení

       -    Závěr

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2/1/2023: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.  

 3.  Předseda inventarizační komise informoval členy ZO o ukončení inventarizace majetku a 
závazků obce Morašice  za rok 2022. Inventurní  seznamy byly předány starostce obce  
k podpisu.
Zastupitelstvo bere na vědomí                          

 4.   K bodu č.7 ze dne 30. 12. 2022 
Starostka informovala členy o provedené změně OVK: 
M. Tomanová byla z důvodu nemoci nahrazena P. Filipovou
M. Moravec nahrazen V. Červinkou (osobní důvody)

 
5. Rezignace člena Milana Moravce

Starostka oznámila příjetí písemné rezignace Milana Moravce ke dni 19. 1. 2023
 (příloha č. 2).
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí



6.   Předsedající vyzvala nově zvoleného člena zastupitelstva Adama Knajbla ke složení slibu. 
      Přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a vyzvala jmenovaného ke složení 
      slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem  (příloha č. 3).

7. Rezignace místostarostky Lucie Lučkové 
Členka zastupitelstva Lucie Lučková předala starostce písemnou rezignaci na funkci           
místostarostky. (příloha č. 4)
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

8. Rezignace starostky Petry Živné
Starostka Petra Živná předala zastupitelstvu písemnou rezignaci na funkci starostky obce 
Morašice a dala návrh na provedení nových voleb na funkce starostky a místostarostky.  
(příloha č.5)
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí

9. a)
Předsedající  konstatovala,  že  nestanoví-li  zastupitelstvo  jinak,  probíhá  volba  starosty  a
místostarosty  veřejně  hlasováním.  Vyzvala  členy zastupitelstva k přednesení  návrhů  na
změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 3/1/2023: Zastupitelstvo  obce  Morašice  schvaluje  veřejný  způsob  volby
starosty a místostarosty.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3/1/2023 bylo schváleno.

b)
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty a zároveň
navrhla  zvolit  do  funkce  starosty  Lukáše  Prochockého.   Před  hlasováním  byla  dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. 
Návrh usnesení:
Usnesení č. 4/1/2023:
Zastupitelstvo obce Morašice volí starostou Lukáše Prochockého

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4/1/2023 bylo schváleno.

Po zvolení převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

c)
Předsedající dal návrh zvolit do funkce místostarosty Adama Knajbla.  Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 5/1/2023:
Zastupitelstvo obce Morašice volí místostarostou Adama Knajbla

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 5/1/2023 bylo schváleno.



10. a)
Předsedající navrhl, aby z důvodu provedených změn zastupitelstvo zvolilo nový  finanční,
kontrolní a kulturní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán ne-
byl..
Návrh usnesení:
Usnesení č. 6/1/2023: Zastupitelstvo obce Morašice zřizuje finanční, kontrolní a kul-
turní výbor.  Výbory budou tříčlenné.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6/1/2023 bylo schváleno.

b)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru a předsedy kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 7/1/2023:
Zastupitelstvo obce Morašice volí předsedou finančního výboru   Věru Prochockou

  
   předsedou kontrolního výboru   Lucii Lučkovou

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7/1/2023 bylo schváleno.

c)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů finančního vý-
boru a členů kontrolního výboru.. 
Návrh usnesení:
Usnesení č. 8/1/2023:
Zastupitelstvo obce Morašice volí členy finančního výboru   -   Petru Živnou

                                       Lucii Lučkovou
   členy kontrolního výboru -              Petru Živnou

    Věru Prochockou
Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 8/1/2023 bylo schváleno.

d)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce předsedy a členů  
kulturního výboru.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 9/1/2023:

       Zastupitelstvo obce Morašice volí:
 předsedou kulturního výboru    Petru Živnou

členy kulturního výboru      Lucii Lučkovou
         Věru Prochockou

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.9/1/2023 bylo schváleno.  



11. Schválení uzavření dohody o provedení práce.

Návrh usnesení: Usnesení č. 10/1/2023: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s uzavře
ním pracovněprávního vztahu na rok 2023 mezi obcí a členem zastupitelstva obce Ada
mem Knajblem na výkon prací souvisejících s údržbou veřejné zeleně a majetku obce 

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.10/1/2023 bylo schváleno.

12. Projednání výše odměn členů zastupitelstva obce Morašice s účinností od 21. 1. 2023.
      Návrh usnesení:
      Usnesení č. 11/1/2023:  V souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odmě-

nách za výkon funkce členům zastupitelstev územních samosprávních celků, členům  
zastupitelstva obce Morašice náleží do 20. 1. 2023 odměny ve výši schválené usnesením 
č.  9/16/2022 dne 30.12.2022.

S platností od 21. 1. 2023 zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výši odměn:
      - starosta                                           14.177,- Kč  (t.j. v zák. stanovené minim. výši)

- místostarosta (od 20.1. 2023)                 11.599,- Kč  (z max. částky 25.518,- Kč)  

- předseda výborů  )   
(finančního,  kontrolního, kulturního)          2.450,- Kč   (z max. částky 2.835,- Kč)

- člen výše uvedených výborů                      718,- Kč   (z max. částky 2.363,- Kč),

a to za předpokladu, že je členem zastupitelstva. 
Všechny odměny jsou stanoveny před zdaněním daní z příjmů a odvody ZP.

       Zastupitelstvo obce s odvoláním na ustanovení § 74 odst. 3 rozhodlo, že v případě soubě-
hu funkce předsedy výboru a člena výboru bude náležet měsíční odměna v plné výši sou-
hrnu stanovených odměn   

             předsedy výb.  + jedno členství výb., (2.450,- +  718,-Kč ),   tj. celkem  3.168,- Kč 

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.11/1/2023 bylo schváleno

13. Účetní  předložila  vyúčtování  nákladů  za svoz odpadu v r.  2022.  Náklady  na  jednoho  
poplatníka činily  1.757,16 Kč (dotace z rozpočtu obce na poplatníka činí 957,16 Kč). 

Zastupitelstvo souhlasí s ponecháním poplatku za svoz odpadu pro r. 2023 ve stejné výši 
jako v r. 2022,  tj.  800,- Kč na poplatníka.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0                    S ch v á l e n o

14. Předsedající přednesl žádost obyvatele J.K. na umístění dopravního zrcadla na křižovatku 
u č.p. 31. Předsedající navrhl nechat vypracovat posudek u  Atelieru malých okružních kři
žovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0                    S ch v á l e n o
Objednávku zajistí starosta.

15. Předsedající dal návrh na vytvoření pasportu místních komunikací pro splnění zákonných
povinností o evidenci místních komunikací obce Morašice a související s pořízením

dat dopravní infrastruktury v souvislosti s tvorbou DTM.



Návrh usnesení:
Usnesení č 12/1/2023: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s vypracováním pasportu míst-
ních komunikací, který bude splňovat náležité zákonné povinnosti související s evidenci míst-
ních komunikací.

Hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.12/1/2023 bylo schváleno

16. Závěr
       Vzhledem k tomu, že nebyly další připomínky ani návrhy, bylo jednání zastupitelstva před-

sedající ukončeno v 17:20 hodin. Termín příštího zasedání byl určen na 30. 1. 2023 v 1900
hod.  
 

Přílohy zápisu: 
č. 1  Prezenční listina
č. 2  Rezignace Milana Moravce
č. 3  Složení slibu Adama Knajbla
č. 4  Rezignace Lucie Lučkové
č. 5  Rezignace Petry Živné
č. 6  Vyúčtování za svoz odpadů v r. 2022
 

Zápis byl pořízen dne 23. 1. 2023
Zapsal: Lukáš Prochocký

Ověřil:         Věra Prochocká  dne   . . . . . . . . .       

                  Jaroslava Šandová dne   . . . . . . . . .

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


