
 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 

 

Zápis č. 10/ 2021 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 20. 7. 2021    

v budově obecního úřadu 

 

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

   Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta    

Členové ZO:   Pavla Filipová,  Antonín Živný 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel   

Omluven:        Lukáš Prochocký 

Hosté:   David Zlesák, výrobní náměstek, Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. 

 

Jednání zahájila starostka v 18:05 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 bo-

du. 

1. Návrh ověřovatelů zápisu:     Antonín Živný 

            Pavla Filipová            

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/10/2021: Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

 - Určení ověřovatelů zápisu 

 - Schválení programu 

 -   Kontrola usnesení ze dne 22. 6. 2021 a plnění úkolů z usnesení 

 - Morašický rybníček - rekonstrukce - aktuální informace 

 - Bezpečnost obce - „Průtah obcí - Morašice III/3389“ (aktuální informace)  

 -    Došlá pošta 

  Žádost - vodovodní přípojka par. č. 425/6 

  Stížnost na napadení cizím psem 

       -    Usnesení 
       -    Závěr 

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2 /10/2021: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

3. Z důvodu přítomnosti zástupce společnosti CH&T Pardubice a.s. bylo přednostně přistou-

 peno k bodu č. 6 ze dne 22. 6. 2021  - příprava realizace akce „Průtah obcí - Morašice 

 III/3389“. 

 Se zástupcem stavební firmy CH&T Pardubice a.s. bylo projednáno dopravní omezení a 

 opatření z důvodu plánovaných prací v termínu 16. 8. - 24. 10. 2021, kdy by měla být dle 

 sdělení KÚPk - odboru dopravy obec Morašice bez dopravní obsluhy.  

 Vyjádření Zastupitelstva obce Morašice: 

 Obec Morašice souhlasí s konáním uzavírky v termínu 16. 8. - 24. 10. 2021 za podmínky, 

 že bude po celou dobu uzavírky umožněn vjezd autobusové hromadné dopravy do prosto-

 ru křižovatky proti dětskému hřišti při vjezdu do obce. Úplná uzavírka i pro autobusovou  

 dopravu bude platná pouze v období 8. 10. - 24. 10. 2021 - v tomto termínu nebude auto-

 busová zastávka Morašice obsluhována. 

 Hlasování: Pro 4 Zdržel se: 0             Odsouhlaseno 

 



 Na základě žádosti zástupce CH&T Pardubice a.s. bylo vyjádření následně starostkou elek-

 tronicky odesláno na adresu LETS DZ s.r.o., společnosti odpovědné za řádné provedení 

 úpravy DZ. 

 

4. K bodu č. 3 ze dne 22. 6. 2021   

 Rekonstrukce návesního rybníčka. Práce pokračují dle projektu. Z důvodu plánované uza-

 vírky bude o organizaci dopravy, týkající se stavby rybníčka, se stavebním dozorem 

 a vedoucím stavby jednat přímo zástupce CH&T Pce.  

 .Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

5. K bodu  4 ze dne  22. 6. 2021   

 Pořízení změny č. 1 Územního plánu Morašice.  -  Dle informace pracovnice MěÚ Přelouč 

 se na zadání pracuje, ale pravděpodobně bude na podnět KÚPk  vyvoláno jednání - u ně-

 kterých pozemků jsou k nárokovaným změnám výhrady. 

 .Zastupitelstvo bere na vědomí 

 

5. K bodu č. 5 ze dne 22. 6. 2021 - pronájem č.p. 2 

 Provoz obchodu byl novým nájemcem zahájen, provoz hostince je přislíben na konec čer-

 vence.  

 Na základě zjištění, že do prostor hostince zatéká, je nutné opravit střechu budovy.  Doda-

 vatel klempířských prací byl již kontaktován.   

 .Zastupitelstvo bere na vědomí 

   

6. Byla projednána žádost o stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky na parcelu č. 425/6. 

 Návrh stanoviska: 
 Zastupitelstvo obce Morašice  p o v o l u j e  stavbu vodovodní přípojky na pozemek parc. 

 č. 425/6 v k.ú Morašice v Železných horách na místní komunikaci - veřejně přístupné úče-

 lové komunikaci par. č. 492/1, 492/2 a 492/3, jejíž vlastníkem je Obec Morašice, za pod

 mínek: 

 1. Investor obdrží souhlasné stanovisko od VAK a.s. Pardubice - provozovatele vodovodu 

 a  kanalizace v obci Morašice. 

 2. Stavba vodovodní přípojky bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, která   

 byla obci Morašice předložena.  

 3. Obec Morašice, jako vlastník dotčených pozemků par. č. 492/1, 492/2 a 492/3  v  k. ú. 

 Morašice v Železných horách, upozorňuje zhotovitele stavby, že je nutno přihlédnout ke 

 stávajícím inženýrským sítím vedoucím na pozemku plánované stavby, aby nedošlo k je-

 jich narušení.  

 4. Proti připojení vodovodní přípojky nemá Obec Morašice námitek, jestliže vše bude   

 uhrazeno investorem a dáno do původního stavu. 

 

 Hlasování: Pro 4 Zdržel se: 0             Odsouhlaseno 

  

7. Byla projednána stížnost pana M.K. na napadení rodinného příslušníka a jejich psa cizím 

 psem, a to  dne 23. 6. 2021 v obci Morašice. 

 S majitelem útočícího psa již bylo jednáno. V současné době jsou provedena opatření, aby 

 k podobnému incidentu již nedošlo. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou známy žádné po-

 žadavky na finanční odškodnění napadené, bude stěžující písemně o provedeném opatření 

 informován s tím, že pokud bude trvat na postihu, bude tato záležitost, na základě uzavřené 

 VPS o zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, předána přestupkové 

 komisi Města Přelouč. 

 Hlasování:           Pro:      4         Zdržel se:        0   Odsouhlaseno  

 Zajistí: starostka 

              

8. Na základě požadavku jedné občanky Morašic poptávala starostka odbor dopravy Pk o 

 možnost zajištění zajíždění autobusového spoje 650623 ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 



 a.s., odjezd z Přelouče železniční stanice ve 22:26 hod. se zastávkou v Zdechovicích, do 

 obce Morašice.  

 Odpověď: „Pardubický kraj převezme toto spojení do svého závazku pouze v případě, že 

 spojení budou pravidelně denně využívat alespoň 3 cestující a roční příspěvek obce by byl 

 cca 23.200,- Kč.“   

 Stanovisko zastupitelstva:  

 Za daných podmínek Zastupitelstvo obce Morašice uvedený autobusový spoj nepožaduje. 

 Hlasování:          Pro:     4          Zdržel se:     0   Odsouhlaseno     

           

9. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  (8. a 9. října 2021) 

 Seznámení s harmonogramem. 

 Stanovení 5-členné volební komise (4 + zapisovatel) 

 

10.  Závěr 

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

        předsedající ukončeno v 19:35 hodin 

        Termín příštího zasedání byl určen na úterý 31. 8. 2021 v 19:30 hodin.  

 

Přílohy zápisu:  

č. 1  Prezenční listina 

č. 2  Žádost o vyjádření účastníka řízení - LETS DZ s.r.o.  včetně vyjádření  (uzavírka dopravy) 

č. 3  Stanovisko ke stavbě vodovodní přípojky - par.č. 425/6 

č. 4  Stížnost na napadení cizím psem 

č. 5  Dotaz na autobusový spoj + odpověď 

 

 

 

Zápis byl pořízen dne 21. 7. 2021 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

 

 

Ověřil:    Pavla Filipová    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          dne   . . . . . . . . .        

    Antonín Živný            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            dne   . . . . . . . . . 

  

 

 

 

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

                       starostka     


