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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 10 
konaného dne  28. srpna 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 19 45  hod. 

 

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jarešová Pavlína, Ing. Jokeš Josef, Klejchová Martina, 

Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír,   

Nepřítomni: - 

Omluveni:   Štěpán Josef,  Mgr. Štěpánová Hana   

 Ověřovatelé zápisu:  Nováček Jan, ing. Stříteský Vladimír 
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 9. zasedání  zastupitelstva obce. 

2) Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá 

ho zastupitel Josef Jareš                                         Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 13.8.2019 o zamítnutí 

žádosti o poskytnutí dotace na projekt Oddělený sběr odpadů a zastavení řízení. 

4) ZO vzalo na vědomí informaci fy JIP-Projekt o nedoporučení projektu Systém separace odpadů 

k financování. ZO souhlasí s podáním nové žádosti do OPŽP.                                                     

Pro: 9    Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO vzalo na vědomí informaci o odměně za zpětný odběr odpadů za II. čtvrtletí 2019 =    

19.463,- Kč 

6) Starosta předal předsedovi ekologické komise Žádost o povolení kácení stromů 

7) ZO souhlasí s umístěním vizitky obce do brožury Města a obce Pardubický kraj                       

Pro:     Proti:  9   Zdrželi se:  

8) ZO souhlasí se zpracováním strategického rozvojového plánu společností Planco Group s.r.o.   

Pro:     Proti:  9   Zdrželi se: 

9) ZO projednalo nabídku pí. ……. na odprodej domu a pozemků p.č. 49, 50, 98/1, 98/2, 100, 

101/1, 101/2, 707 a 230/1 v katastr. území Morašice. ZO pověřuje starostu jednáním o ceně a 

jednáním s majiteli o možnosti odkupu sousedních pozemků                                                    Pro:  

9   Proti:     Zdrželi se: 

10) ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na prodej pozemku parcelní číslo 57/2 v katastrálním území 

Morašice.                                        Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků dle geometrického plánu č. 68/224/2019 p.p.č. 63/2 o 

výměře 7 m2 a p.p.č. 221/4 o výměře 20 m2 v obci Morašice, katastrální území Lažany u 

Litomyšle do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,               

IČ 70892822                                      Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

12) ZO projednalo žádosti o pronájem nebytových prostor v Morašicích čp. 13. Přihlásil se jediný 

zájemce paní ………... ZO odsouhlasilo, že nebytové prostory budou jmenované pronajmuty a 

pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Nájemné se stanovuje na 30.000,- Kč/rok, v splátkách 

2.500,- Kč/měs                                   Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

13)  ZO projednalo nabídku p. Císaře – Optimal Energy a.s. na nákup zemního plynu na komoditní 

burze. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy.                        Pro:     Proti:  9   Zdrželi se: 

14) ZO projednalo žádost p. ……. na snížení chodníku z důvodu zajíždění autem na parkování před 

dům. ZO nesouhlasí s provedením.         Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

15)   ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 7 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 30 – 

poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč na oslavy 150. výročí založení školy.            

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:     

16)  ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 8 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 19-84 – 

poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve 

výši 397.733,- Kč pro Mateřskou školu Morašice a 833.133,- Kč pro Masarykovu základní školu 

Morašice.            Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:     
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17)   ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 9 – úprava rozpočtu mezi položkami.                           

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:                                                                                                            

Rozpočtová opatření jsou přílohou k zápisu.   

18) Různé – příští zasedání ZO bude 25. 9. 2019 v 18 hod.                                                                                           

           -  výlet důchodci 

           -  komunální traktor                           
 

Usnesení ZO ze dne 28.8.2019  
• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel 

Josef Jareš                                         Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 13.8.2019 o zamítnutí žádosti o poskytnutí 

dotace na projekt Oddělený sběr odpadů a zastavení řízení. 

• ZO vzalo na vědomí informaci fy JIP-Projekt o nedoporučení projektu Systém separace odpadů k financování. 

ZO souhlasí s podáním nové žádosti do OPŽP.                                                     Pro: 9    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s umístěním vizitky obce do brožury Města a obce Pardubický kraj                       Pro:     Proti:  9   

Zdrželi se:  

• ZO souhlasí se zpracováním strategického rozvojového plánu společností Planco Group s.r.o.   Pro:     Proti:  9   

Zdrželi se: 

• ZO projednalo nabídku pí. …… na odprodej domu a pozemků p.č. 49, 50, 98/1, 98/2, 100, 101/1, 101/2, 707 a 

230/1 v katastr. území Morašice. ZO pověřuje starostu jednáním o ceně a jednáním s majiteli o možnosti 

odkupu sousedních pozemků                                                    Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na prodej pozemku parcelní číslo 57/2 v katastrálním území Morašice.                                        

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků dle geometrického plánu č. 68/224/2019 p.p.č. 63/2 o výměře 7 m2 a 

p.p.č. 221/4 o výměře 20 m2 v obci Morašice, katastrální území Lažany u Litomyšle do vlastnictví 

Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,               IČ 70892822                                      

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO projednalo žádosti o pronájem nebytových prostor v Morašicích čp. 13. Přihlásil se jediný zájemce paní 

……………... ZO odsouhlasilo, že nebytové prostory budou jmenované pronajmuty a pověřuje starostu 

podepsáním smlouvy. Nájemné se stanovuje na 30.000,- Kč/rok, v splátkách 2.500,- Kč/měs                                   

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO projednalo nabídku p. Císaře – Optimal Energy a.s. na nákup zemního plynu na komoditní burze. ZO 

souhlasí s uzavřením smlouvy.                        Pro:     Proti:  9   Zdrželi se: 

• ZO projednalo žádost p. …………. na snížení chodníku z důvodu zajíždění autem na parkování před dům. ZO 

nesouhlasí s provedením.         Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 7 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 30 – poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši 10.000,- Kč na oslavy 150. výročí založení školy.            Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 8 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 19-84 – poskytnutí 

neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 397.733,- Kč pro 

Mateřskou školu Morašice a 833.133,- Kč pro Masarykovu základní školu Morašice.                                      

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 9 – úprava rozpočtu mezi položkami.                                                   

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:                                                                                                                     

Rozpočtová opatření jsou přílohou k zápisu.      

 

 

V Morašicích  28.8.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


