
 

 

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 
 

 

Zápis č. 1/2021  jednání zastupitelstva obce konaného dne 19. 1. 2021  

v budově obecního úřadu 

 

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

   Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta    

Členové ZO:   Pavla Filipová, Jiří Drechsler, Lukáš Prochocký 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel   

Omluven:        Antonín Živný 

 

Jednání zahájila starostka v 19:35 hod. Sdělila, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, neboť je 

nadpoloviční 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:     Lukáš Prochocký 

            Jiří Drechsler 

 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/1/2021:  Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

 - Určení ověřovatelů zápisu 

 - Schválení programu 

 - Kontrola usnesení ze dne 8. 12. 2020 a plnění úkolů z usnesení 

 - Zpráva o hospodaření obce za rok 2020 - účetní 

 - Inventura majetku obce - informace o průběhu  

 - Plán aktivit na rok 2021 

- Různé 

      Došlá pošta 

       -   Usnesení 

       -   Závěr 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/1/2021: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

3. Na jednání zastupitelstva se dostavil se pan M.H. s požadavkem na legalizaci přístupové 

 cesty do chatové oblasti „V kroužku“, která je  v současné době vedená jako lesní 

 pozemek p.č. 440 v k.ú. Morašice v Železných horách a je ve vlastnictví Města Kutná 

 hora. Tato záležitost byla již řešena na jednání zastupitelstva dne 13. 10. 2020  (viz  bod 

 č.11 jednání), kdy bylo z finančních důvodů přijato stanovisko o možném převodu 

 pozemku do vlastnictví obce pouze na základě bezplatného převodu, nikoli odkupu. O 

 výsledku jednání byl MěÚ Kutná hora,  odbor správy majetku informován písemně dne 

 15. 10. 2020 - bez reakce. 

 Na základě argumentu pana M.H., že stávající přístupová cesta je překážkou pro získání 

 povolení k výstavbě nových chat v této oblasti, zastupitelstvo přislíbilo znovu otevřít 

 jednání s Městem Kutná hora a o výsledku ho bude informovat. 

 Zajistí: místostarosta 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

   



 
4.   K bodu č. 3 ze dne 8. 12. 2020  

 Dopravní řešení obce Morašice - bezpečnost obce 

 K uvedenému nejsou nové informace. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí      

            

5. K bodu č. 4 ze dne 8. 12. 2020     

 Žádost o dotaci na rekonstrukci návesního rybníčka 

 K uvedenému nejsou nové informace 

 Zastupitelstvo bere na vědomí     

 

6. K bodu č. 5 ze dne 8. 12. 2020   

 Pořízení změny č. 1 Územního plánu Morašice  

 OÚ Morašice obdržel od KÚ Pardubického kraje - OŽPZ a Města Přelouč - odbor 

stavební stanoviska k návrhu změny č. 1 územního plánu. Na některé předložené změny 

pozemků je požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, které je však 

pro obec finančně nákladné. Zastupitelstvo po projednání zvažuje provést u příslušných 

požadavků úpravy funkčního využití. K tomu je však zapotřebí konzultace s příslušným 

odborem KÚ Pk a následně s dotčenými žadateli. 

 Zajistí: místostarosta 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

                                    

7. Účetní informovala zastupitelstvo o výsledku hospodaření obce za rok 2020. Stav 

finančních prostředků k 31. 12. 2020 je 870 644,01  Kč. Současně předložila vyúčtování 

nákladů na svoz komunálních odpadů za rok 2020. Náklady na jednoho poplatníka činily 

1 726,80 Kč (dotace na 1 poplatníka z rozpočtu obce = 1 226,80 Kč), což je o 133,- Kč 

více ne v r. 2019. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí     

        

8. Předseda inventarizační komise informoval o průběhu a výsledku inventarizace majetku a 

závazků Obce Morašice. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí     

 

9. Plán společenských aktivit na rok 2021 

 27. 2.  Karneval pro děti 

   3. 4.  Jarní brigáda 

 30 .4.  Čarodějnice 

   5. 6.  Dětský den 

      26.  6.  Zábava pod širým nebem - skupina Není pozdě 

  7.  8.  Zábava pod širým nebem - skupina Orfeus 

 28. 8.  Morašiáda 

 23. 10. Drakiáda 

 20. 11. Vánoční dílničky pro děti 

 27. 11. Podzimní brigáda 

 27. 11. Rozsvícení vánočního stromu 

   4. 12. Mikulášská besídka 

 16. 12. Předvánoční setkání seniorů 

 

 Sestavený plán aktivit je pouze informativní. O realizaci jednotlivých akcí bude 

 rozhodováno v souladu s platnými opatřeními v souvislosti s covidovou pandemií. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

10. Projednána nabídka na zakoupení hudebního CD, u kterého autor skladeb, aranží a 

 interpreti tohoto díla nejsou členy sdružení OSA a INTERGRAM, a proto obec neplatí 

 žádné poplatky výše uvedeným sdružením. Autorská práva jsou zaplacena na dobu 50-ti 

 let v ceně CD. Skladby z tohoto CD se mohou užívat v obecním rozhlase a při akcích 

 pořádaných obcí .   



 
 

 Hlasování: Pro 4 Zdržel se 1 

 Odsouhlaseno 

 Objednávku zajistí  J.Šandová 

 

11. Informace k výběru poplatku za ukládání odpadů na skládku od 1. 1. 2021. 

 Vyplnění formuláře pro zjištění předběžných záměrů obce - SOP a.s.  

  

12. Připomínka: 

 Doporučuje se opatřit stávající odpadkové koše na veřejných prostranstvích krycí 

 stříškou. Obsah nechráněných košů je nasáklý vodou, což komplikuje jejich vyprazdňo-

 vání. 

 S přihlédnutím k cenám zjištěným na e-shopu byl dán návrh na zadání výroby u 

 drobných řemeslníků.   

 Poptávku zajistí: J. Drchsler 

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

           

13. Závěr 

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

       předsedající ukončeno ve 20:50 hodin 

 Termín příštího zasedání byl určen na úterý 16. 2. 2021  v 19:30 hodin. 

   

 

Přílohy zápisu:  

č. 1  Prezenční listina 

č. 2  Vyúčtování nákladů na svoz komunálních odpadů za rok 2020.  

č. 3  Formulář pro zjištění předběžných záměrů obce - SOP a.s.  

 

 

 

 

Zápis byl pořízen dne  22. 1. 2021 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

Ověřil:    Lukáš Prochocký    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          dne   . . . . . . . . .        

    Jiří Drechsler              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            dne   . . . . . . . . . 

  

 

 

 

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

. . .  .                        starostka     


