
 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE,  535 01 Přelouč 

IČO:  580678 

 

Zápis č. 1/ 2022 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 4. 1. 2022    

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 16:10 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. 1/1/2022: Ověřovatelé zápisu byli schváleni 

 

2.   Program:  

 - Určení ověřovatelů zápisu 

 - Schválení programu 

 -    Kontrola usnesení ze dne 7. 12. 2021 a plnění úkolů z usnesení 

 - Akce chodníky - II. etapa, aktuální informace 

 - Záměr obce - směna a prodej pozemků 

 - Různé 

 - Došlá pošta 

 - Usnesení 

       -    Závěr 

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 2 /1/2022: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.   
 

3. K bodu č. 3 ze dne 7. 12. 2021 

 Na základě podnětu Obce Morašice zpracoval stavební odbor Města Přelouč návrh na ome-

 zení tranzitní nákladní dopravy na průjezdu obcí Morašice. Návrh byl projednán s DI Pardu

 bice. Ze stanoviska PČR vyplývá: 

- Předmětný zákaz musí být návěstěn na silnici I/2 ve Zdechovicích (2x sestava dopr. zna-

ček B4 (12t) + E14 (tranzit) + E7b. O toto značení je třeba požádat KÚ Pk odbor dopra-

vy a silnič. hospodářství. 

Žádost byla odeslána dne 20. 12. 2021 

- Osazení výše uvedeného dopr. značení musí být projednáno se správcem komunikace - 

SÚS Pk ohledně majetkového převodu dopravního značení. 

Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po projednání se SÚSPk a s příslušným orgá-

nem Policie ČR pro stanovení dopravního značení na silnici I. třídy. 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí 

 

4. K bodu č. 4 ze dne 7. 12. 2021  

 Akce chodníky - II. etapa. 

 Byl předložen finální odhad investičních nákladů na zhotovení plnohodnotných chodníků, 

 který po konečné úpravě činí 1.351 tis. Kč. Projekt pro účely vydání stavebního povolení a 

 možnost žádat o dotaci bude dodán ve 2. týdnu t.r.. 



  Dne 29. 12. 2021 byla podána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pk 

 v rámci Programu obnovy venkova v r. 2022. Dle předběžných dostupných informací může 

 obec obdržet max. 250 tis. Kč, a proto se současně zjišťují možnosti pro podání žádosti ještě  

 u SFDI, kde je termín pro podání žádosti o dotaci do 11. 2. 2022. 

 O realizaci chodníků bude rozhodováno až dle výše zajištěných finančních prostředků..  

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí 

  

5. Požadavek DIPk průtah silnice obcí nasvětlit dle ČSN EN 13 201 

 Cenová nabídka na rekonstrukci VO nebyla dosud předložena. 

 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí 

 

6. K bodu  6 ze dne  23. 11. 2021   

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

 Zastupitelstvo bere na vědomí  

  

7. K bodu č. 9 ze dne  7. 12. 2021 

 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy se starostou  

 Obce Zdechovice.  

 Dne 3. 1. 2022 byl doručen dopis z  Obce Zdechovice, ve kterém starosta obce sděluje, že  

       vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy zastupitelstvo obce Zde-

 chovice neschválilo. 

 Starostka osloví Krajský úřad a požádá o konzultaci - úkol trvá  

 

8. K bodu č. 9 ze dne 9. 11. 2021 (č. 9 ze dne 25. 10. 202 

 Vnesení nepeněžitého vkladu nemovitých věcí (infrastrukturního majetku) do společnosti 

 VAK a.s. 

Dle informací právního oddělení společnosti VAK a.s., nebude z důvodu zneplatnění usne-

sení řádné Valné hromady Společnosti, týkající se schválení zvyšování základního kapitálu 

společnosti nepeněžitými vklady, vklad infrastrukturního majetku Obce Morašice (vodovo-

du) realizován ani v r. 2022.  

 Zastupitelstvo bere na vědomí                

  

 9. K bodu č.11 ze dne 7. 12. 2021 

 Šetření stavu vybavenosti jednotlivých nemovitostí sběrnými nádobami bylo dokončeno. 

 Od 1. 1 2022 je zrušen jeden kontejner na SKO (ze 2 ks na 1 ks) - stanoviště u hostince. 

 Úkol: Požádat SOP a.s. o cenovou nabídku jednotlivých sběrných nádob. 

 Termín: do příštího jednání 

 Zajistí: J. Šandová 

 

10. Záměr obce - směna pozemků a prodej (p.č. 509/9, 213 a 221/10 v k.ú. Morašice) 

 Záměr obce byl oznámen dne:   10. 12. 2021  

      sejmut dne:  31. 12. 2021 

 K uvedenému záměru byla podána pouze jedna žádost, a to pana Oty Krajíčka, bytem 

 Morašice č.p. 20. 

 Návrh usnesení. 

 Usnesení č. 3 /1/2022: Zastupitelstvo obce Morašice souhlasí se směnou pozemků:   

 Obec směnou nabyde pozemek parc. č. 509/9 v k. ú. Morašice o výměře 14 m2 od soukro-

mé osoby O. K. a směnou se vzdá pozemku parc. č. 213 v k.ú. Morašice o výměře 97 m2 a 

pozemku parc. č. 221/10 v k.ú. Morašice o výměře 250 m2. Směna bude s finančním vy-

rovnáním v rozdílu 333 m2. 

 

Hlasování:  Pro 4 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení č. 3 /1/2022 bylo schváleno   
 Směnnou smlouvu, včetně zajištění převodů na KN zajistí: L. Prochocký  



       

11. Závěr 

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

       předsedající ukončeno v 17:25 hodin. 

       Termín příštího zasedání byl určen na 18.1. 2022 v 19:00 hodin.  

  

    

Přílohy zápisu:  

č. 1  Prezenční listina 

č. 2  Investiční náklady - chodníky 

č. 3  Dohoda o společném školském obvodu MŠ  - odpověď OÚ Zdechovice 

 

 

 

Zápis byl pořízen dne 6. 1. 2022 

Zapsala: Jaroslava Šandová 

 
 

 

 

 

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

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

 

 

 

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

                                starostka     


