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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 18 
konaného dne  27.5 2020   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, Mgr. 

Štěpánová Hana 

Nepřítomni: - 

Omluveni:  

 Ověřovatelé zápisu: Jareš Josef, Ing. Jokeš Josef 
 

  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 17. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

Předají je zastupitelé Jokeš Josef, Štěpánová Hana, Famfulík Jiří, Nováček Jan, Rajman Karel                 

Pro:  11     Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 790/1 v k.ú. Morašice u 

Litomyšle o výměře 400 – 200 m2.                                                  Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

4) ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje  pozemku p.č. 162/9 v k.ú. Morašice u Litomyšle 

o výměře 1.170 m2.                                                  Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 171/10 v k.ú. Morašice u Litomyšle 

o výměře 1.796 m2.                                                  Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

6) ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 60 v k.ú. Lažany u Litomyšle o 

výměře 10.963 m2.                                                  Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 219/1 v k.ú. Lažany u 

Litomyšle o výměře 18 m2. ZO souhlasí s výpůjčkou uvedeného pozemku panu……                         

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

8) ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace na revitalizaci zahrady Mateřská škola 

Morašice                                                       Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, na základě výsledku konkursního řízení, jmenuje starosta obce 

Morašice Karel Rajman dne 28. 05. 2020 k datu 01. 08. 2020 na vedoucí pracovní místo ředitele 

Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy pana ……….. 

10) ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu 

Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa mezi Obcí Morašice a …………………. 

11)  ZO vzalo na vědomí, že Obec Morašice obdržela od EKO-Kom a.s. odměnu 19.306,25 Kč za 

vytříděný odpad v 1. čtvrtletí 2020   

12) ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000,- Kč na provoz Linky bezpečí                                

Pro:     Proti:  10   Zdrželi se:  1 

13) ZO souhlasí na základě písemné žádosti s prominutím nájmu za restauraci čp. 13 paní …….. za 

měsíce březen – květen 2020. Restaurace byla z důvodu opatření na ochranu proti COVID 19 

uzavřena.                                                  Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

14) Starosta pověřil finanční výbor k provedení kontroly hospodaření TJ Sokol Morašice, kontrolu 

provést do 30.6.2020.  

15) ZO vzalo na vědomí Zápis z přezkoumání hospodaření obce Morašice z 14.5.2020 s výsledkem: 

při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

16) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka 
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z MAS na herní prvek na hříště v Morašicích. Podmínkou je pronájem části pozemku MLD na 

udržitelnou dobu a úhrada celého prvku před vyplacením dotace. Výběr prvku dle hlasování 

zastupitelů.                                 Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

17) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka 

na výměnu stávajícího bezdrátového rozhlasu za bezdrátový rozhlas digitální.                           

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:    

18)  ZO vzalo na vědomí informaci o zamítnutí návrhu na zrušení části ÚP Krajským soudem 

v Hradci Králové – pobočka Pardubice. 

19) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 – úprava rozpočtu mezi položkami.                           

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:                                                                                                            

Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu.   

20)  Různé – turnaj morašických čtvrtí se uskuteční v termínu 5.7. podle aktuálních opatření 

             - dětský den 27.6.2020 

             - 30.5. Říkovice studánka a kácení máje 

             - 5.9. oslava výročí Sokol 

             - výlet důchodců až na podzim – ohrožená skupina     

             - 10.6.2020 v 16 hod. výběrová komise na výběr DA pro SDH 

             - informace škola a školka, provoz, dezinfekce 

             - příští zasedání 24.6.2020 v 18.00 hod. ve škole v Říkovicích          

 

                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 27.5. 2020  

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

Jokeš Josef, Štěpánová Hana, Famfulík Jiří, Nováček Jan, Rajman Karel                 Pro:  11     Proti:     Zdrželi 

se: 

• ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 790/1 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 

400 – 200 m2.                                                  Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje  pozemku p.č. 162/9 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 

1.170 m2.                                                  Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 171/10 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 

1.796 m2.                                                  Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 60 v k.ú. Lažany u Litomyšle o výměře 10.963 m2.                                                  

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 219/1 v k.ú. Lažany u Litomyšle o výměře 

18 m2. ZO souhlasí s výpůjčkou uvedeného pozemku panu ………………..                                     Pro: 11    

Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se zadáním projektové dokumentace na revitalizaci zahrady Mateřská škola Morašice                                                       

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na 

základě výsledku konkursního řízení, jmenuje starosta obce Morašice Karel Rajman dne 28. 05. 2020 k datu 01. 

08. 2020 na vedoucí pracovní místo ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy pana ……….. 

• ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na stavbu Morašice 

rekonstrukce vodovodu – 1. etapa mezi Obcí Morašice a …………………. Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000,- Kč na provoz Linky bezpečí                                Pro:     Proti:  10   

Zdrželi se:  1 

• ZO souhlasí na základě písemné žádosti s prominutím nájmu za restauraci čp. 13 paní ……. za měsíce březen – 

květen 2020. Restaurace byla z důvodu opatření na ochranu proti COVID 19 uzavřena.                                                  

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• Starosta pověřil finanční výbor k provedení kontroly hospodaření TJ Sokol Morašice, kontrolu provést do 

30.6.2020.  

• ZO vzalo na vědomí Zápis z přezkoumání hospodaření obce Morašice z 14.5.2020 s výsledkem: při 

přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

• ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka z MAS na herní 

prvek na hříště v Morašicích. Podmínkou je pronájem části pozemku MLD na udržitelnou dobu a úhrada celého 
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prvku před vyplacením dotace. Výběr prvku dle hlasování zastupitelů.                                 Pro:  11   Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka na výměnu 

stávajícího bezdrátového rozhlasu za bezdrátový rozhlas digitální.                           Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:    

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 – úprava rozpočtu mezi položkami.                           Pro:  11   Proti:     

Zdrželi se:                                                                                                                                                        

Rozpočtové opatření je přílohou k zápisu.   

 

 

 

 

 

V Morašicích  27.5.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


