
 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 
IČO:  580678 

 

Zápis č. 16/ 2022 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 30. 12. 2022    

v budově obecního úřadu 

 

Přítomni:        Petra Živná- starostka            

Členové ZO:   Lucie Lučková, ,Milan Moravec, , Lukáš Prochocký 

         Jaroslava Šandová – zapisovatel   

Omluven:        Věra Prochocká 

 

Jednání zahájila starostka v 15:05 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:     Lukáš Prochocký 

           Milan Moravecc 

                    

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 1/16/2022: Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

 2.    Program:  

 - Určení ověřovatelů zápisu 

 - Schválení programu 

 -   Kontrola usnesení ze dne 24. 11. 2022 a plnění úkolů z usnesení 

 - Rozpočet r. 2022 upravený - schválení 

 -   Rozpočet r. 2023 - schválení 

       - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 - schválení 

       -   DPP na r. 2023 - schválení 

       -   Odměny členů zastupitelstva od 1. 1. 2023 

       -   Dodatek č. 1 k SOD - chodníky 

 - Různé 

 - Došlá pošta 

 - Usnesení 

       -    Závěr 

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2/16/2022: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

 3.   K bodu č. 5 ze dne 24. 11.  2022  

 Schválení upraveného rozpočtu na rok 2022.  

 Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce Morašice ve dnech 

 5. - 30. 12. 2022 (bez připomínek). 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 3/16/2022:   Zastupitelstvo Obce Morašice schvaluje upravený rozpočet 

 obce na rok 2022 ve výši:   

 příjmy 2 548 100,- Kč,  výdaje 1 870 700,00 Kč;  financování  ve výši - 677 400,- Kč se 

 převádí k použití v r. 2023, a to ke krytí rozpočtových výdajů, na které byla poskytnuta 

 dotace z Pk ve výši 500,00 tis. Kč – chodníky. 

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 3/16/2022  bylo schváleno.   

 



4.  K bodu č. 6 ze dne 24. 11.  2022 

 Schválení rozpočtu obce na rok 2023 

 Návrh rozpočtu byl  zveřejněn na úřední i elektronické desce obce Morašice ve dnech  

 5.- 30. 12. 2022 (bez připomínek). 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 4/16/2022:   Zastupitelstvo Obce Morašice schvaluje rozpočet obce na rok 

 2023 ve výši: Příjmy 2.056,00 tis. Kč, výdaje 2.886,30 tis. Kč,  financování  830,30 tis. Kč 

 (zapojení přebytku hospodaření z minulých let)  

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 4/16/2022  bylo schváleno.  

 

5. K bodu č. 6 ze dne 24. 11.  2022 

 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025.  

 Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce Morašice 

ve dnech 5. - 30. 12. 2022 (bez připomínek). 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 5/16/2022:   Zastupitelstvo Obce Morašice schvaluje střednědobý výhled roz-

počtu na roky 2023-2025. 

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 5/16/2022  bylo schváleno.  

 

6. Účetní předložila zastupitelstvu ke kontrole odpisový plán dlouhodobého hmotného a 

 dlouhodobého nehmotného majetku obce pro r. 2022 a návrh odpisového plánu  DHM  na 

 rok 2023.  

 Odpis v roce 2022 byl ve výši 498.276,00 Kč, což souhlasí se schváleným plánem odpisu 

 na r. 2022 ze dne 30.12. 2021 ( usnesení č. 6/18/2021). 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 6/16/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odpisového plánu DHM na 

 rok 2023 ve výši 468.361,00  Kč.   

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 6/16/2021 bylo schváleno. 

 

6. Uzavření dohod o provedení práce na rok 2023. 

       Návrh usnesení: 

Usnesení č. 7a/16/2022:  Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dohody o provedení  

práce na rok 2023 uzavřené s J. Šandovou na účetní a administrativní práce pro Obec 

Morašice a O. Krajíčkem na údržbu techniky v majetku obce (traktor, sekačky). 

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0   

 Usnesení č. 7a/16/2021 bylo schváleno. 

 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 7b/16/2022:       Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s uzavřením pracovně 

právního vztahu pro rok 2023 mezi obcí a  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 4 Proti 0 Zdržel se 0   

 Usnesení č. 7b/16/2021 bylo schváleno. 

 

 Rozsah prací dohod nepřesáhne u jednotlivých osob 300 hod/rok. 

 

 



 

7. Příprava voleb - složení OVK + organizační záležitosti. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 8/16/2022:    Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje volební komisi pro vol-

 bu prezidenta ČR konaných ve dnech 13.-14. 1 . a  27.-28. 1. 2023 ve složení: 

 členové ZO: Petra Živná, Lucie Lučková, Milan Moravec, Lukáš Prochocký,  

 nečlenové ZO: Milada Tomanová 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 8/16/2022 bylo schváleno 

 

8. Projednání výše odměn členů zastupitelstva obce Morašice s účinností od 1. 1. 2023. 

 Návrh usnesení:  

 Usnesení č. 9/16/2022:  V souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odmě-

 nách za výkon funkce členům zastupitelstev územních samosprávních celků, zastupitel-

 stvo obce Morašice schválilo výši odměn za výkon neuvolněným členům zastupitelstva od 

 1. 1. 2023:   

   starostka -  14.177,- Kč  (t.j. v zákonem stanovené minimální výši) 

   ostatní členové - ve stejné výši jako v r. 2022 

   

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č. 9/16/2022 bylo schváleno 

 

9.   Dodatek č. 1 k SOD - chodníky 

 Návrh usnesení:  

 Usnesení č. 10/16/2022:   Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-

 vě o dílo č. 2022/1014/0734 uzavřené mezi Obcí Morašice a zhotovitelem chodníků 

 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., ve kterém se upravuje časový postup výstavby jednot-

 livých etap. 

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č.10/16/2022 bylo schváleno 

 

10.  Projednání cenové nabídky na přípravu pro VO - zemní práce.  

 Návrh usnesení:  

 Usnesení č. 11/16/2022:  Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s předloženou cenovou 

 nabídkou na akci „Morašice - III/3389 - chodník - příprava pro VO zemní práce“ a 

 předkládá objednávku č. 1/2023 starostce k podpisu. 
 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č.11/16/2022 bylo schváleno 

 

11. Podpis smlouvy SOP a.s. 

 Návrh usnesení: 

 Usnesení č. 12/16/2022:  Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí s předloženým Dodatkem 

 č.2/2022 k Smlouvě č. 52/02 o nakládání s odpady v obci Morašice, uzavřené se SOP a.s. 

 Přelouč, ve kterém se upravují cenové podmínky s účinností od 1. 1. 2023. 

  

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

 Usnesení č.12/16/2022 bylo schváleno 

 

12.   Účetní navrhla provést v rámci inventarizace vyřazení starých, odepsaných nedobytných 

 pohledávek z podrozvahové evidence účetnictví. Jedná se o pohledávky v celkové výši 

 25.177,70 Kč, které jsou po době splatnosti v rozmezí  3-27 let. 

 

 Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0           S ch v á l e n o 

    



13. Závěr 

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

sedající ukončeno v 17:20 hodin. Termín příštího zasedání byl určen na 12. 1. 2023 

v 18.00 hod.   

      

 

 

Přílohy zápisu:  

č. 1  Prezenční listina 

č. 2  Rozpočet r. 2022 upravený 

č. 3  Rozpočet r. 2023  

č. 4  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 

č. 5  Odpisový plán DHM na rok 2023 

č. 6  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022/1014/0734 - chodníky 

č. 7  Cenová nabídka na přípravu pro VO - zemní práce 

č. 8  Dodatek č.2/2022 k Smlouvě č. 52/02 o nakládání s odpady 

 

 

Zápis byl pořízen dne 3. 1. 2023 

Zapsala: Jaroslava Šandová 

 

 

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

    Milan Moravec              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      dne   . . . . . . . . . 

 

 

 

                                                              Petra Živná       . . . . . . . . . . . . . . .     dne  . . . . . . 

                     starostka    

 


