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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 12 
konaného dne  23. října 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 19 30  hod. 

 

 

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

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

Nepřítomni: - 

Omluveni:   Mgr. Štěpánová Hana   
 

 Ověřovatelé zápisu: ing. Stříteský Vladimír, Famfulík Jiří  
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 11. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

Předají je zastupitelé Rajman Karel, Štěpán Josef, ing. Jokeš Josef                Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se:  

3) Kontrolní výbor předal zprávu z kontroly SDH Říkovice. Prodlužuje se termín předání výsledků 

provedení kontrol finančním výborem v Základní a Mateřské škole Morašice do 4.11.2019. 

4) ZO vzalo na vědomí informaci o postupu výstavby spalovny pneumatik na Pohodlí 

5) ZO vzalo na vědomí informaci o povinnosti odběru tuků a olejů. Řeší sběrný dvůr, v případě 

potřeby lze doplnit plastovou popelnicí na sběrná místa. 

6) ZO vzalo na vědomí informaci o zakoupení vybavení v Občerstvení Na hřišti. ZO odsouhlasilo, 

že zařízení bude v případě zájmu do případného pronajmutí zájemci o provozování, pronajímáno 

občanům a organizacím na pořádání akcí. Výše poplatku za zapůjčení 200,- .Kč.                       

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO vzalo na vědomí informace z jednání se zástupci Sokola Morašice 

8) ZO souhlasí, že v případě výstavby kryté tribunky na hřišti TJ Sokol Morašice, bude vydáno 

obcí jako majitelem pozemku souhlasné stanovisko.       Pro:  10  Proti:     Zdrželi se:  

9) ZO vzalo na vědomí informace k zajištění obecního plesu, spolupráce myslivci a Sokol 

10) Starosta předal předsedovi ekologické komise žádost na kácení stromů od SDH Říkovice 

11) ZO projednalo žádost občanů sídliště Františka na skácení stromů u hřiště podél zahrad občanů. 

ZO souhlasí za předpokladu náhradní výsadby.        Pro:  9    Proti:     Zdrželi se: 1 

12) ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. 

Morašice 96 na příspěvek na rekonstrukci sportovního zařízení TJ Sokol Morašice ve výši 

1.800.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 TJ 

Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na příspěvek na rekonstrukci sportovního zařízení TJ Sokol 

Morašice ve výši 1.800.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na příspěvek na rekonstrukci 

sportovního zařízení TJ Sokol Morašice ve výši 1.800.000,- Kč.             Pro:  10      Proti:        

Zdrželi se: 

13) ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 p. ……. na vybavení a 

rozjezd podnikání v hospodě Morašice čp. 13 ve výši 30.000,- Kč. ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 p. ……. na vybavení a rozjezd 

podnikání v hospodě Morašice čp. 13 ve výši 30.000,- Kč. Poskytnutí dotace bude ve smlouvě 

podmíněno zajištěním služby do 31.12.2020, v případě nedodržení bude poměrná část dotace 

vrácena. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 

p. …….. na vybavení a rozjezd podnikání v hospodě Morašice čp. 13 ve výši      30.000,- Kč.             

Pro:   10     Proti:        Zdrželi se: 

14) ZO na základě předložených nabídek odsouhlasilo nákup komunálního traktoru KIOTI CK 

3310H s příslušenstvím od firmy P&L spol. s r.o. Biskupice, středisko Osík 10 dle nejnižší 

nabídky za cenu 1.243.000,- Kč bez DPH. Dodávka bude rozdělena do 2 částí – traktor a zimní 
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set, tj. radlice, posypové rozmetadlo a kartáč v r. 2019, zbylé příslušenství počátkem r. 2020.   

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

15) ZO odsouhlasilo, že po dodání komunálního traktoru bude proveden úřední odhad a nabídnut 

k prodeji traktor JOHN DEERE 5080 M.                      Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

16) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. 16/2019 s p. ……. na zpracování a podání žádosti o dotaci 

na akci Morašice rekonstrukce vodovodu.                                            Pro: 10    Proti:     Zdrželi 

se: 

17) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. 15/2019 s p. ……… na přípravu a zajištění výběru 

zhotovitele projektové dokumentace Morašice rekonstrukce vodovodu.         Pro: 10    Proti:     

Zdrželi se: 

18) ZO odsouhlasilo vrácení dotace ve výši 110.000,-  Kč na opravu chodníku Pardubickému kraji 

z důvodu nezajištění dodavatele.                       Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

19) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 11 – vratka dotace Pardubickému kraji ve výši 110.000,- 

Kč. Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu.              Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

20) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 12 – úprava rozpočtu mezi položkami. Rozpočtové 

opatření je přílohou k zápisu.              Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

21) ZO na základě žádosti souhlasí se zpevněním cesty na náklady žadatele p. ………….. Souhlas je 

podmíněn kladným stanoviskem sousedů.                                             Pro:  10  Proti:     Zdrželi 

se:  

22) Ostatní – zámysl vietnamce z obchodu vybudovat parkoviště 

              - kontejner na bio Za rychtou 

             -  akce viz. Občasník nebo stránky obce 

              - p. Karlík od 10.12. na operaci 

              - tento týden inspekce v Mateřské škole, 6.11. audit na OÚ 

              - příští zasedání ZO 6. 12. 2019 od 17 hod., potom večeře pro zastupitele a zaměstnance   

                 obce 

 

                                                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 23.10.2019  

• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předají je zastupitelé 

Rajman Karel, Štěpán Josef, ing. Jokeš Josef                Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:  

• Kontrolní výbor předal zprávu z kontroly SDH Říkovice. Prodlužuje se termín předání výsledků provedení 

kontrol finančním výborem v Základní a Mateřské škole Morašice do 4.11.2019. 

• ZO vzalo na vědomí informaci o zakoupení vybavení v Občerstvení Na hřišti. ZO odsouhlasilo, že zařízení 

bude v případě zájmu do případného pronajmutí zájemci o provozování, pronajímáno občanům a organizacím 

na pořádání akcí. Výše poplatku za zapůjčení 200,- .Kč.                       Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí, že v případě výstavby kryté tribunky na hřišti TJ Sokol Morašice, bude vydáno obcí jako 

majitelem pozemku souhlasné stanovisko.       Pro:  10  Proti:     Zdrželi se:  

• ZO projednalo žádost občanů sídliště Františka na skácení stromů u hřiště podél zahrad občanů. ZO souhlasí za 

předpokladu náhradní výsadby.        Pro:  9    Proti:     Zdrželi se: 1 

• ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na 

příspěvek na rekonstrukci sportovního zařízení TJ Sokol Morašice ve výši 1.800.000,- Kč. ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na příspěvek na 

rekonstrukci sportovního zařízení TJ Sokol Morašice ve výši 1.800.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na příspěvek na 

rekonstrukci sportovního zařízení TJ Sokol Morašice ve výši 1.800.000,- Kč.             Pro:  10      Proti:        

Zdrželi se: 

• ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 p. ……. na vybavení a rozjezd podnikání 

v hospodě Morašice čp. 13 ve výši 30.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2019 p. …… na vybavení a rozjezd podnikání v hospodě Morašice čp. 13 ve výši 30.000,- Kč. 

Poskytnutí dotace bude ve smlouvě podmíněno zajištěním služby do 31.12.2020, v případě nedodržení bude 

poměrná část dotace vrácena. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2019 p. ……. na vybavení a rozjezd podnikání v hospodě Morašice čp. 13 ve výši      30.000,- Kč.             Pro:   

10     Proti:        Zdrželi se: 
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• ZO na základě předložených nabídek odsouhlasilo nákup komunálního traktoru KIOTI CK 3310H 

s příslušenstvím od firmy P&L spol. s r.o. Biskupice, středisko Osík 10 dle nejnižší nabídky za cenu 

1.243.000,- Kč bez DPH. Dodávka bude rozdělena do 2 částí – traktor a zimní set, tj. radlice, posypové 

rozmetadlo a kartáč v r. 2019, zbylé příslušenství počátkem r. 2020.   Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo, že po dodání komunálního traktoru bude proveden úřední odhad a nabídnut k prodeji traktor 

JOHN DEERE 5080 M.                      Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. 16/2019 s p. …….. na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci 

Morašice rekonstrukce vodovodu.                                            Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. 15/2019 s p. …………. na přípravu a zajištění výběru zhotovitele 

projektové dokumentace Morašice rekonstrukce vodovodu.         Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo vrácení dotace ve výši 110.000,-  Kč na opravu chodníku Pardubickému kraji z důvodu 

nezajištění dodavatele.                       Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 11 – vratka dotace Pardubickému kraji ve výši 110.000,- Kč. 

Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu.              Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 12 – úprava rozpočtu mezi položkami. Rozpočtové opatření je přílohou 

k zápisu.              Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě žádosti souhlasí se zpevněním cesty na náklady žadatele p. ……….. Souhlas je podmíněn 

kladným stanoviskem sousedů.                                             Pro:  10  Proti:     Zdrželi se:  

 

 

 

 

V Morašicích  23.10.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


