
 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 

 

Zápis č. 16/ 2021 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. 11. 2021    

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:        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 za-

stupitelů obce. Pokud by byla zvolena jiná forma hlasování, bude uvedena u příslušného bodu. 

 

1. Návrh ověřovatelů zápisu:     Lukáš Prochocký 

            Pavla Filipová 

                      

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/16/2021: Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

 - Určení ověřovatelů zápisu 

 - Schválení programu 

 -    Kontrola usnesení ze dne 9. 11. 2021 a plnění úkolů z usnesení 

 - Hospodaření r. 2021 

 -    Rozpočet r. 2022 - příprava 

 - Akce chodníky - II. etapa  

 - Došlá pošta 

 - Usnesení 

       -    Závěr 

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2 /16/2021: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

3. K bodu č. 3 ze dne 9. 11. 2021 

 Realizace akce „Průtah obcí - Morašice - III/3389“. 

 Připomínky byly na MěÚ Přelouč předány.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí  

4. K bodu č. 4 ze dne 9. 11. 2021  

 Akce chodníky - II. etapa. 

 Odhad investičních nákladů na zhotovení povrchu chodníků byl předložen - předpokládaná 

 cena cca 450 tis Kč. Nutno zajistit podklady potřebné pro žádost o dotaci.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí 

  

5. K bodu č. 5 ze dne 9. 11. 2021   

 Rekonstrukce návesního rybníčka 

 Čeká se na kolaudaci. Faktura byla s žádostí o vyplacení dotace předložena na MZe.    

 Zastupitelstvo bere na vědomí 
   

6. K bodu  6 ze dne  9. 11. 2021   

 Pořízení změny č. 1 Územního plánu Morašice.  - nejsou nové informace. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí  



  

7. K bodu č. 7 ze dne 9. 11. 2021  

 Byly provedeny další nutné opravy na střeše hostince. Požadavek na vypracování rozpočtu 

 (cenové nabídky) na celkovou opravu střechy byl zadán dvěma dodavatelům.     

 Zastupitelstvo bere na vědomí 
                

8. K bodu č. 8 ze dne 9. 11. 2021 

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy se starostou  

Obce Zdechovice.  

Termín jednání starostů obcí Morašice a Zdechovice (25. 11. 2021)  byl ze strany obce Zde-

chovice změněn na 1. 12. 2021.   

 Zastupitelstvo bere na vědomí       

                  

 9. K bodu č. 9 ze dne 9. 11. 2021 

 Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí (infrastrukturního majetku) do společnosti 

 VAK a.s. 

K uvedenému nejsou nové informace. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí                

  

10. K bodu č.11 ze dne 9. 11. 2021 

 Na zjišťování stavu vybavenosti jednotlivých nemovitostí sběrnými nádobami se pracuje. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí                 

 

11. Finanční zpráva o stavu hospodaření obce ke dni 15. 11. 2021. 

 Účetní předložila návrh změny rozpisu rozpočtu r. 2021. Provedeny položkové přesuny bez 

 vlivu na výši celkového rozpočtu.  

 Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0  Odsouhlaseno 

 

12. Příprava rozpočtu r. 2022 

 Návrh rozpočtu pro r. 2022 bude předložen na příštím jednání.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí     

 

13. Předsedající jmenovala tříčlennou inventurní komisi pro provedení inventarizace majetku a 

 závazků Obce Morašice.     

     Předseda IK:    Z. Šanda   

     Členové:           P. Filipová, L. Prochocký 

 Termín fyzické inventury: 30. 12. 2021 ve 14.00 hod. 

 Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 3. 1. 2022 a 

 ukončení jejich činnosti je ke dni 31. 1. 2022. Zpracování soupisů bude ukončeno dne 

 20. 1. 2022. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí     

 

14. K bodu č. 13 ze dne 25. 10. 2021 

 Z důvodu šířící se pandemie COVID 19 a očekávaných opatření se upravují kulturní akce 

 plánované do konce r. 2021. 

 Rozsvícení vánočního stromu - proběhne v plánovaný termín 27. 11. v 17.oo hod. pouze 
ve venkovních prostorách za dodržování bezpečnostních opatření platných v době koná-

ní akce. 

 Mikulášská besídka 4. 12. 2021 -  se ruší. Balíčky dětem roznese po dohodě s rodiči Mi-

kuláš s čertem domů. 

 Setkání seniorů 9. 12. 2021 - se ruší. Balíčky budou do jednotlivých domácností rozne-
seny. 

Zajistí: starostka s místostarostou 

 Hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0  Odsouhlaseno 

 



 

 

15.  Závěr 

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

        předsedající ukončeno ve 20:55  hodin 

       Termín příštího zasedání byl určen na úterý 7. 12. 2021 v 19:30 hodin.  

  

Přílohy zápisu:  

č. 1  Prezenční listina 

č. 2  Odhad IN na zhotovení povrchu chodníků 

 

 

 

Zápis byl pořízen dne 28. 11. 2021 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

 

 

 

 

 

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

    Pavla Filipová            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            dne   . . . . . . . . . 

  

 

 

 

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

                               starostka     


