
  

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 

 

 

Zápis č. 2/ 2022 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 18. 1. 2022    

v budově obecního úřadu 

 

 

Přítomni:        Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA - starostka (příchod 19:50 hod.) 

   Ing. Zdeněk Šanda - místostarosta     

Členové ZO:   Pavla Filipová, Lukáš Prochocký 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel   

Omluven:        Antonín Živný 

 

Jednání zahájil místostarosta v 19:40 hod. Sdělil, 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 3 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/2/2022: Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

 - Určení ověřovatelů zápisu 

 - Schválení programu 

 -    Kontrola usnesení ze dne 4. 1. 2022 a plnění úkolů z usnesení 

 - Akce chodníky - II. etapa, aktuální informace 

 - Záměr obce - směna a prodej pozemků 

 - Různé 

 - Došlá pošta 

 - Usnesení 

       -    Závěr 

Hlasování:  Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0 

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

3. Dostavil se zástupce autobusové dopravy, zajišťující dopravu občanů v obci Morašice. 

 Vznesl připomínku k obtížnému zajíždění autobusu do návesních prostor z důvodu nového 

 dopravního značení v obci. Při vjezdu do zjednosměrněné křižovatky na návsi jsou umístěny 

 zelené balisety (cca 16 ks), které dlouhému autobusu brání při odbočování do této jedno-

 směrky. Dané situaci by pomohlo odstranění jen několika baliset. 

 Závěr: Zastupitelstvo vyzvalo zástupce autobusové dopravy k podání písemného požadav-

          ku, který bude následně postoupen Obcí Morašice příslušným institucím. 

  

4. K bodu č. 3 ze dne 4. 1. 2022 

 Návrh na omezení tranzitní nákladní dopravy na průjezdu obcí Morašice.  

 K odeslané žádosti dosud nepřišlo z KÚ Pk odboru dopravy a silnič. hospodářství vyjádření.  

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí  

 

    



 

5. K bodu č. 4 ze dne 7. 12. 2021  

 Akce chodníky - II. etapa. 

 Byla prošetřena možnost podání žádosti o dotaci u SFDI. Obec Morašice nesplňuje podmín-

 ky zadání a termín pro předložení žádosti (do 11. 2. 2022) je pro obec nereálný. Výstavba 

 chodníků se bude muset z finančních důvodů rozdělit na etapy.  

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí 

 

6. K bodu č. 5 ze dne 4. 1. 2022 

 Požadavek DIPk průtah silnice obcí nasvětlit dle ČSN EN 13 201 

 Cenová nabídka na rekonstrukci VO nebyla dosud předložena. Na projektu se pracuje. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí  

 

7. K bodu  6 ze dne  4. 1 2022  (23. 11. 2021)   

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

 Zastupitelstvo bere na vědomí  

  

8. K bodu č. 7 ze dne  4. 1. 2022 

 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové MŠ se starostou OÚ Zdechovce.  

 Starostka oslovila Krajský úřad. Problém s umisťováním místních dětí do MŠ se bude muset 

 řešit individuálně. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí  

 

9. K bodu č.9 ze dne 4. 1. 2022 

 Byla posouzena cenová nabídka SOP a.s. na dodávku sběrných nádob. Na základě průzku-

 mu cen u jiných dodavatelů není tato nabídka výhodná, a proto bude vybrán jiný dodavatel. 

 Poptávku s vytipováním cenově nejvýhodnější nabídky zajistí  L. Prochocký 

 Připomínka: Není vyřešen odvoz nádoby použitých olejů. Společnost SOP a.s. po konzultaci 

       nabízí svoz 4x za rok. Nutno doplnit do smlouvy. 

 Úkol: Zajistit dodatek ke smlouvě se SOP a.s. na odvoz použitých olejů. 

 Zajistí: L. Prochocký 

  

 10. K bodu č. 10 ze dne 4. 1. 2022   

 Na základě usnesení č. 3/1/2022 ze dne 4. 1. 2022 byla předložena Směnná smlouva na 

směnu pozemků. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/2/2022:     

 Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s předloženou Směnnou smlouvou, jejíž předmětem 

je směna pozemků par. č. 509/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace)  o výměře  14 m2  ve 

vlastnictví  pana Otty Krajíčka,  bytem  Morašice č. p. 20 (první směňující strana) a po-

zemky par. č. 213 a 221/10  (trvalý travní porost)  o celkové výměře 347 m2 ve vlastnictví 

Obce Morašice (druhá směňující strana). 

 Zastupitelstvo obce Morašice stanovuje cenu nemovitosti p. č. 509/9 na  47,- Kč/m2  (cena  

v daném místě a čase obvyklá),  tj. celkem 658,- Kč.  

 Cena pozemků par. č. 213 a 221/10, s přihlédnutím k jejich bonitě a  nevyužitelnosti  pro 

obecní účely, se stanovuje na 25,-  Kč/m2, tj. celkem 8.675,- Kč. 

 Rozdíl ceny směňovaných nemovitých věcí činí ve prospěch druhé směňující strany - Obce 

Morašice 8. 017,- Kč.  Doplatek bude uhrazen hotově v okamžiku podpisu kupní smlouvy. 

  

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 3 /2/2022 bylo schváleno   
 

11.   Předseda inventarizační komise informoval členy ZO o ukončení inventarizace majetku a 

 závazků obce Morašice za rok 2021. Inventurní seznamy byly předány starostce obce k pod-

 pisu. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí                           



 

 

     

   

12. Závěr 

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

       předsedajícím ukončeno ve 21:05 hodin. 

       Termín příštího zasedání byl určen na 15. 2. 2022 v 19:00 hodin.  

  

    

Přílohy zápisu:  

č. 1  Prezenční listina 

č. 2  Cenová nabídka na sběrné nádoby - SOP a.s. 

č. 3  Směnná smlouva na směnu pozemků 

 

 

Zápis byl pořízen dne 20. 1. 2022 
Zapsala: Jaroslava Šandová 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

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

                                starostka     


