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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 13 
konaného dne  6. prosince 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 17 00  hod. do 18 30  hod. 

 

 

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

Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek František, Štěpán Josef – od b. 8, Mgr. Štěpánová Hana   

Nepřítomni: - 

Omluveni:  Ing. Stříteský Vladimír,   
 

 Ověřovatelé zápisu: Jareš Josef, ing. Jokeš Josef  
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 12. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

Předají je zastupitelé Famfulík Jiří, Rajman Karel, ing. Jokeš Josef              Pro:  9   Proti:     

Zdrželi se:  

3) Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat u příležitosti Vánoc dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- 

Kč  spoluobčany, kteří jsou v domově důchodců, nebo v jiném zařízení. Balíčky předá starosta.                              

Pro:    9    Proti:        Zdrželi se: 

4) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Římskokatolické 

farnosti Morašice, 569 51 Morašice 1 na opravu zvonů ve výši 49.000,- Kč. ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Římskokatolické farnosti Morašice, 569 

51 Morašice 1 na opravu zvonů ve výši 49.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Římskokatolické farnosti Morašice, 569 

51 Morašice 1 na opravu zvonů ve výši 49.000,- Kč.               Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  

5) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Farní charitě 

Litomyšl, Bělidla 392, 570 01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby 

Respitní péče Jindra ve výši 8.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce2020 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, 570 01  Litomyšl na spolufinancování 

provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 8.000,- Kč. ZO ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce2020 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 

392, 570 01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve 

výši 8.000,- Kč.                                                                        Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  

6) ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu Masarykovy základní školy Morašice 

7) ZO vzalo na vědomí, že Obec Morašice obdržela od EKO-Kom a.s. odměnu 21.614,- Kč za 

vytříděný odpad ve 3. čtvrtletí 2019   

8) ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Morašice z 6.11.2019 

s výsledkem: při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky 

9) ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

                                                                                                        Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

10) ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 2/2019 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství                                                  Pro: 10    Proti:     Zdrželi se:   

11)  ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 3/2019 o místním poplatku ze 

vstupného                                                                                  Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

12) ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 4/2019 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů                                                                                       Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  1 

13) ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 5/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a 

nakládání se stavebním odpadem                                            Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 
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14) ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2020 

nájemné ve stejné výši jako v roce 2019.                                 Pro:   10     Proti:        Zdrželi se:    

15) ZO vzalo na vědomí poplatek za vodné pro rok 2020. Vodné bude navýšeno o 1,-  Kč. V roce 

2020 bude tak 35,-  včetně DPH za m3.  

16) ZO odsouhlasilo poplatek za stočné pro rok 2020. Stočné bude navýšeno o 2,- Kč, to je pro rok 

2020 částka 28,- Kč včetně DPH za m3. Se ztrátou na čistírně odpadních vod  v důsledku 

menšího odběru  bude počítáno v rozpočtu příslušného roku.   Pro:  9    Proti: 1    Zdrželi se:   

17) ZO odsouhlasilo, že trenéři fotbalu mládeže a dětí obdrží za práci ve prospěch obce odměny.                                                           

Pro:  10      Proti:       Zdrželi se: 

18) ZO souhlasí se složením výběrové komise po Výběr zhotovitele projektové dokumentace 

„Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa“ v složení Karel Rajman, Jiří Abraham, ing. 

Vladimír Stříteský, náhradníci Pavlína Jarešová, František Ropek, ing. Josef Jokeš. Projekt 

rozdělit na 4 etapy                     Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

19) ZO souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 798/5 o výměře 38 m2 v k.ú. Morašice u Litomyšle od 

České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor 

Svitavy za navrhovanou cenu 9.500,- Kč. ZO pověřuje starostu podepsat kupní smlouvu.             

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

20) ZO na základě písemné žádosti ředitele Základní školy Morašice, okres Svitavy z 27. 11. 2019, 

odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků ve výši 100.000 ,- Kč z rezervního fondu.              

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

21) ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2020 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana 

a rok.                                               Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

22) ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2020-2023 

Mateřské školy Morašice.                                             Pro:  10     Proti:      Zdrželi se:  

23) ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2020-2023 

Masarykovy základní školy Morašice.                                             Pro:  10     Proti:      Zdrželi 

se:  

24) ZO odsouhlasilo, že od 1. 1. 2020 až do schválení rozpočtu pro rok 2020 bude hospodařit 

obec podle rozpočtového provizoria. Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí 

posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria 

financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.            

Pro:  10     Proti:        Zdrželi se: 

25) ZO odsouhlasilo předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2019 s tím, že tyto změny provede 

starosta v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2019, a to výhradně 

podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2020  

předloží starosta  ZO ke schválení zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  

Pro:  10     Proti:        Zdrželi se: 

26) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 13 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce o poukázání 

finančních prostředku OP PMP pro Masarykovu základní školu Morašice ve výši 28.129,50 Kč.            

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:     

27) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 14  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za 

rok 2019. Doklad o úpravě rozpočtu bude přiložen k tomuto zápisu.                                         

Pro: 10      Proti:       Zdrželi se: 

28) Různé: - příští zasedání ZO 15.1.2020   

            - plavání 29.11. bylo 69 občanů 

            - traktůrek dodán 

            - p. Karlík nemocen    

            - Štěpánská letos není                                                                     
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Usnesení ZO ze dne 6.12.2019  

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

Famfulík Jiří, Rajman Karel, ing. Jokeš Josef              Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat u příležitosti Vánoc dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč  

spoluobčany, kteří jsou v domově důchodců, nebo v jiném zařízení. Balíčky předá starosta.                              

Pro:    9    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Římskokatolické farnosti Morašice, 

569 51 Morašice 1 na opravu zvonů ve výši 49.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2019 Římskokatolické farnosti Morašice, 569 51 Morašice 1 na opravu zvonů ve výši 49.000,- 

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

farnosti Morašice, 569 51 Morašice 1 na opravu zvonů ve výši 49.000,- Kč.               Pro:  9   Proti:     Zdrželi 

se:  

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, 

570 01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 8.000,- Kč. ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce2020 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, 570 

01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 8.000,- Kč. ZO 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce2020 Farní charitě Litomyšl, 

Bělidla 392, 570 01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 

8.000,- Kč.                                                                        Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů                                                                                              

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství                                                  Pro: 10    Proti:     Zdrželi se:   

• ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného                                                                                  

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                                                              

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  1 

• ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem                                            

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2020 

nájemné ve stejné výši jako v roce 2019.                                 Pro:   10     Proti:        Zdrželi 

se:    
• ZO vzalo na vědomí poplatek za vodné pro rok 2020. Vodné bude navýšeno o 1,-  Kč. V roce 2020 bude tak 

35,-  včetně DPH za m3.  

• ZO odsouhlasilo poplatek za stočné pro rok 2020. Stočné bude navýšeno o 2,- Kč, to je pro rok 2020 částka 28,- 

Kč včetně DPH za m3. Se ztrátou na čistírně odpadních vod  v důsledku menšího odběru  bude počítáno 

v rozpočtu příslušného roku.   Pro:  9    Proti: 1    Zdrželi se:   

• ZO odsouhlasilo, že trenéři fotbalu mládeže a dětí obdrží za práci ve prospěch obce odměny.                                                

Pro:  10      Proti:       Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se složením výběrové komise po Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Morašice 

rekonstrukce vodovodu – 1. etapa“ v složení Karel Rajman, Jiří Abraham, ing. Vladimír Stříteský, náhradníci 

Pavlína Jarešová, František Ropek, ing. Josef Jokeš. Projekt rozdělit na 4 etapy                     Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s odkoupením pozemku p.č. 798/5 o výměře 38 m2 v k.ú. Morašice u Litomyšle od České 

republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Svitavy za navrhovanou 

cenu 9.500,- Kč. ZO pověřuje starostu podepsat kupní smlouvu.             Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti ředitele Základní školy Morašice, okres Svitavy z 27. 11. 2019, odsouhlasilo 

uvolnění finančních prostředků ve výši 100.000 ,- Kč z rezervního fondu.              Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2020 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana a rok.                                               

Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2020-2023 Mateřské školy 

Morašice.                                             Pro:  10     Proti:      Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2020-2023 Masarykovy 

základní školy Morašice.                                             Pro:  10     Proti:      Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo, že od 1. 1. 2020 až do schválení rozpočtu pro rok 2020 bude hospodařit obec podle 
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rozpočtového provizoria. Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem 

předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány 

a hradit závazky z uzavřených smluv.            Pro:  10     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2019 s tím, že tyto změny provede starosta 

v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2019, a to výhradně podle příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2020  předloží starosta  ZO ke schválení 

zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  Pro:  10     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 13 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce o poukázání finančních 

prostředku OP PMP pro Masarykovu základní školu Morašice ve výši 28.129,50 Kč.            Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 14  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za rok 2019. 

Doklad o úpravě rozpočtu bude přiložen k tomuto zápisu.                                         Pro: 10      Proti:       Zdrželi 

se: 

 

 

 

 

V Morašicích  6.12.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


