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 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč 
IČO:  580678 

 

Zápis  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Morašice, 

konaného dne 16. 10. 2022  

 

Přítomni:    Mgr. Andrea Faltysová DiS,  MBA, Ing. Zdeněk Šanda,   

        Lucie Lučková, Věra Prochocká, Petra Živná, Milan Moravec, Lukáš Prochocký,  

        Jaroslava Šandová    

 

Zasedání Zastupitelstva obce Morašice bylo zahájeno v 9:35 hodin dosavadní starostkou obce 

Mgr. Andreou Faltysovou (dále jako „předsedající“).   

 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode 

dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 

dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 

na úřední desce  Obecního úřadu Morašice  zveřejněna  v souladu se zákonem po dobu nejméně 

7 dní, a to od 9. 10. do 16. 10. 2022.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající  dále  konstatovala,  že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomno všech  

5  členů zastupitelstva  ( tj. 100%  účast). 

 

Předsedající  vyzvala  přítomné členy zastupitelstva  ke složení slibu. Přečetla  slib  stanovený v 

§ 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem  (příloha č. 3). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

1.    Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu  Lukáše Prochockého a Milana Moravce,  

 zapisovatelem Jaroslavu Šandovou.  

 K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

      Hlasování:  Pro 5  Proti 0 Zdržel se 0 

      Usnesení č. 1/13/2022:  Ověřovatelé zápisu a zapisovatel byli schváleni 

 

2.   Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. 

 Program:  

- Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

- Schválení programu 

- Volba starosty a místostarosty 
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

b) volba starosty 

c) volba místostarosty 

- Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 
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- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

- Diskuse 

- Závěr 
 

Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 2/13/2022:  Program zasedání zastupitelstva byl schválen. 

 

3. a) 

 Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a mís-

tostarosty veřejně hlasováním. Vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu 

způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/13/2022: Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje veřejný způsob volby sta-

rosty a místostarosty. 
 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 3/13/2022 bylo schváleno. 

  

 b) 

 Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Člen zastu-

pitelstva M.M. navrhl zvolit do funkce starosty vítěze voleb, kterým se stala Petra Živná.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/13/2022:  

 Zastupitelstvo obce Morašice volí starostkou Petru Živnou 

 

 Hlasování:  Pro 3 Proti 1 Zdržel se 1 

 Usnesení č. 4/13/2022 bylo schváleno. 

 

 Po zvolení převzala starostka vedení zasedání (dále vedena jako „předsedající“). 

 

 c) 

 Předsedající dala návrh zvolit do funkce místostarosty Lucii Lučkovou. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 5/13/2022:  

 Zastupitelstvo obce Morašice volí místostarostkou Lucii Lučkovou 

 

 Hlasování:  Pro 3 Proti 1 Zdržel se 1 

 Usnesení č. 5/13/2022 bylo schváleno. 

 

4. a) 

 Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 6/13/2022: Zastupitelstvo obce Morašice zřizuje finanční výbor a kontrolní 

výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 6/13/2022 bylo schváleno. 
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 b) 

 Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru a předsedy kontrolního výboru. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 7/13/2022:  

 Zastupitelstvo obce Morašice volí předsedou finančního výboru   Milana Moravce 

         

         předsedou kontrolního výboru  Lukáše Prochockého 
  

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 7/13/2022 bylo schváleno. 

 

 c) 

 Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů finančního vý-

boru a členů kontrolního výboru. Byl dán návrh, aby členem výborů se stal Adam Knajbl, 

který skončil ve volbách jako náhradník.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 8/13/2022:  

 Zastupitelstvo obce Morašice volí členy finančního výboru   -   Věru Prochockou  

                                             Adama Knajbla 

         členy kontrolního výboru -  Milana Moravce 

             Adama Knajbla  

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 8/13/2022 bylo schváleno. 

  

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 9/13/2022:      Zastupitelstvo Obce Morašice stanovuje s účinností od 16. 10. 

2022 do  31. 12. 2022 (s odvoláním na novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb.) měsíční od-

měnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce ve stejné výši, jaká byla 

stanovena pro členy dosavadního zastupitelstva obce: 

- starostka  ve výši                       12.888,- Kč   (tj. v minimální zákonem stanovené výši) 

- místostarostka ve výši               11.599,- Kč   (z max. částky   23.198,- Kč)   

- předseda výborů  (finančního,  kontrolního)    

                                             ve výši                 2.450,- Kč   (z max. částky 2.577,- Kč) 

- člen výše uvedených výborů ve výši                  718,- Kč   (z max. částky 2.148,- 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 souběhu  

      funkce předsedy výboru a člena výboru bude náležet měsíční odměna v plné výši souhrnu 

     stanovených odměn    

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

       

 Stanovení odměn zastupitelstva Obce Morašice pro rok 2023 bude zařazeno do programu 

jednání v prosinci 2022. 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 9/13/2022 bylo schváleno. 
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6. Schválení uzavření dohod o provedení práce.  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 10/13/2022:      Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s uzavřením pracovně-

právního vztahu pro zbývající období  roku 2022  mezi  obcí  a  5 členy  zastupitelstva obce  

  (L. Prochockým, M. Moravcem, L. Lučkovou V. Prochockou a P. Živnou) na výkon prací 

souvisejících s údržbou veřejné zeleně a  majetku obce. 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 10/13/2022 bylo schváleno. 

 

7. Smlouva o poskytnutí individuální dotace  

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 11/13/2022:  Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s uzavřením Smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace  - ev.č.  ODSH/22/23954  ve výši  500.000,- Kč,   poskytnuté  

 Pardubickým krajem na akci „Morašice - III/3389 - chodníky - I. část“ a předkládá ji sta-

rostce k podpisu. 

 

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 11/13/2022 bylo schváleno. 

 

8. Vrácení dotace - Program obnovy venkova 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 12/13/2022:  V souvislosti s obdržením individuální dotace Obec Morašice 

vrátí nejdéle do 31. 10. 2022 částku 100 tis. Kč na účet Pardubického kraje, které již Obec 

Morašice obdržela z Programu obnovy venkova Pk na akci „Morašice - chodníky“, neboť 

souběh dvou dotací z Pardubického kraje na jednu akci není přípustný. 

  

 Hlasování:  Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 12/13/2022 bylo schváleno. 

 

9. Závěr  

    Vzhledem k tomu, že toto zasedání  bylo svoláno pouze jako ustavující, bylo  jednání zastu-

pitelstva starostkou ukončeno v 11:15 hod.  hodin.  

     Termín prvního pracovního zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Morašice byl ur-

čen na 25. 10. 2022 v 17:00 hod.  

    

Přílohy zápisu: 

č. 1  Oznámení o svolání ZO 

č. 2  Prezenční listina 

č. 3  Slib členů zastupitelstva obce 

č. 4  Záznam o předání obce Morašice nově zvolené starostce obce 

č. 5  Smlouva ev.č. ODSH/22/23954 
 

Zápis byl pořízen dne 20.10. 2022 

Zapsala: Jaroslava Šandová  

 

Ověřil:   Milan Moravec  . . . . . . . . . . . . . .   dne   . . . . . . . . . 

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

 

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       dne  . . . . . .                             

                Petra Živná - starostka 


