
 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

Zápis č. 1/2020  z jednání zastupitelstva obce konaného dne 7. 1. 2020  

v budově obecního úřadu    

 

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

   Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta          

Členové ZO:   Pavla Filipová, Lukáš Prochocký 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel 

Omluven:  Jiří Drechsler, Antonín Živný  

 

Jednání zahájila starostka v 19:38 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    Pavla Filipová 

          Lukáš Prochocký                 

          

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/1/2020:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu 

- Schválení programu 

- Kontrola usnesení ze dne 17. 12. 2019 a plnění úkolů z usnesení 

- Informativní zpráva o hospodaření obce za rok 2019 - účetní 

- Plán aktivit na rok 2020 

- Různé 

Inventura majetku obce - informace o průběhu 

- Došlá pošta 

- Usnesení 

- Závěr  
 

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/1/2020: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

3.  K bodu č. 3 ze dne 17. 12. 2019 

 Dopravní řešení obce Morašice - bezpečnost obce 

 Nejsou nové informace. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           

         

4.  K bodu č. 4 ze dne 17. 12. 2019 - oprava kanalizace 

 Vyúčtování dotace předala účetní osobně na Pardubický kraj dne 19. 12. 2019.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           
 

5. K bodu č. 5 ze dne 17. 12. 2019 

 Žádost o dotaci na rekonstrukci návesního rybníčka byla na KÚ Pardubického kraje 

podána dne 19. 12. 2019 (osobně předal místostarosta). 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí           



 

 

6.    K bodu č. 14 ze dne 17. 12. 2019 

 Vydané OZV obce Morašice byly zveřejněny a odeslány do  DS MVČR 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí       

 

7. Účetní podala předběžnou informaci o výsledku hospodaření obce za rok 2019. Stav 

 finančních prostředků k 31. 12. 2019 je 557.321,86 Kč. 

       Zastupitelstvo bere informaci na vědomí     

 

8. Účetní předložila členům ZO vyúčtování nákladů za svoz komunálního odpadu za rok 

 2019. Náklady na jednoho poplatníka v roce 2019 činily 1.594,00 Kč (viz příloha), 

 což je o 104,89 Kč méně než v roce 2018. Bylo to způsobeno především dobrým 

 tříděním odpadů, za které obec obdržela od společnosti EKO KOM vyšší odměny.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.   

 

 Na základě obdržené informace dala starostka zastupitelstvu návrh na snížení poplatku 

 pro rok 2020 jako motivaci občanům pro ještě kvalitnější třídění odpadů.   

 

 V souladu s OZV obce Morašice č. 7/2019 čl. 4 (1) navrhlo ZO ponechat výši poplat-

 ku pro rok 2020 ve stejné výši jako v r. 2019, t. j. 500,- Kč/poplatník, s tím, že 

 varianta snížení poplatku na základě kvalitnějšího třídění může být občanům oznáme-

 na, a dle dosažených výsledků se může poplatek snížit pro následující období. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/1/2020:  Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje poplatek za svoz 

 komunálního odpadu pro rok 2020 ve výši 500,-Kč na poplatníka. 

 

 Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 3/1/2020 bylo schváleno 

 

9. Uzavření dohod o provedení práce na rok 2020. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/1/2020:  Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dohody o provedení 

 práce na rok 2020 uzavřené s J. Š. na účetní a administrativní práce pro Obec 

 Morašice, s M. T. na vedení kroniky obce a se Z.Š. na údržbové práce budovy OÚ a

 strojové techniky. Rozsah prací jednotlivých dohod nepřesáhne 300 hod/rok. 

 

 Hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 4/1/2020 bylo schváleno 

      

10. Informace inventární komise o probíhající inventarizaci majetku a závazků Obce 

Morašice. 

    
11. Místostarosta informoval členy zastupitelstva, že občanka R.K. požádala o možnost 

 prořezu náletů na obecním pozemku p. č. 336/2 podél cesty vedoucí do Kroužku, a to 

 z důvodu bezpečné dopravy montovaného domku. Prořez si zajistí. Žádosti bylo 

 vyhověno.  

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. 

 Místostarosta současně navrhl, aby byly zlikvidovány všechny nálety na uvedeném 

 pozemku, neboť tento úsek je při výjezdu na hlavní komunikaci i při vjezdu do obce 

 nepřehledný. Při likvidaci by se spálilo i roští na protějším pozemku p. č. 85/12, které 

 tam zůstalo po likvidaci stromů provedené z důvodu opravy kanalizace. 

 Zastupitelstvo s návrhem  s o u h l a s í. 

 Termín provedení prací: únor - březen 

 Zajistí: Z. Šanda, L. Prochocký 

.  



 

 

12. Plán společenských aktivit na I. pololetí roku 2020 

 24. 1.  -  veřejné setkání s občany  - 18.oo hod. v hostinci Pod lipami 

 22. 2.  -  dětský karneval  (případně březen - termín bude upřesněn) 

 30. 4.  -  pálení čarodějnic 

   6. 6.  -  dětský den 

 27. 6.  -  zábava pod širým nebem - skupina Není pozdě 

 29. 8.  -  zábava pod širým nebem - skupina Orfeus 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

  

13.  Závěr 

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

 starostkou ukončeno ve 21:05 hodin.  

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 21. 1. 2020 v 19:30 hodin. 

  

  

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Vyúčtování nákladů za svoz komunálního odpadu za rok 2019 

 

 

Zápis byl pořízen dne 10. 1. 2020 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

       Ověřil:    Pala Filipová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dne   . . . . . . . . . 

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

 

 

 

 

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

               starostka     

  
 

 


