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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 19 
konaného dne  24.6 2020   v bývalé škole v Říkovicích od 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: Klejchová Martina, Štěpán Josef 
 

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 18. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

Kč. Předají je zastupitelé  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jokeš Josef, Štěpánová Hana, Rajman Karel                                                      

Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO souhlasí se zařazením území obce do územní působnosti MAS Litomyšlsko na období 2021-

2027                                                                                           Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

4) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo a o poskytování služeb mezi Obcí Morašice a GPlus 

s.r.o. Pardubice na zpracování a umístění projektu aplikace GObec na serveru.                        

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO souhlasí na základě výsledků výběrového řízení s uzavřením smlouvy na zakázku Morašice 

– Dopravní automobil s dodavatelem MotoTrade Vysoké Mýto, který předložil nejvýhodnější 

cenovou nabídku.                                                                     Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

6) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Spolku přátel 

Růžového paloučku ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním slavnosti.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Spolku přátel Růžového 

paloučku ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním slavnosti. ZO ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Spolku přátel Růžového 

paloučku ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním slavnosti.                          

                                                                               Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO odsouhlasilo účetní závěrku Obce Morašice, která byla sestavena ke dni 31. 12. 2019 a 

schválilo výsledek hospodaření v částce 5.342.797,91 Kč. Protokol o schválených závěrkách je 

přílohou zápisu z jednání Zastupitelstva Obce Morašice. ZO projednalo Závěrečný účet Obce 

Morašice za rok 2019 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok. ZO souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.                                 

Pro:  11     Proti:      Zdrželi se: 

8) ZO  odsouhlasilo účetní závěrky, které byly sestaveny ke dni 31. 12. 2019 pro Masarykovu 

základní školu Morašice, okres Svitavy a pro Mateřskou školu Morašice, okres Svitavy. Rovněž 

schválilo hospodářský výsledek těchto dvou příspěvkových organizací. Protokoly o schválených 

závěrkách jsou přílohou zápisu z jednání Zastupitelstva Obce Morašice.                                    

Pro:  11     Proti:       Zdrželi se: 

9) ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje  části pozemku p.č. 700/13 v k.ú. Morašice u 

Litomyšle o výměře 50 m2 za podmínky, že pod předmětnou částí pozemku nevedou inženýrské 

sítě   .                                                  Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

10)  ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje  pozemku p.č. 57/2 v k.ú. Morašice u Litomyšle o 

výměře 29 m2.                                                  Pro:     Proti:     Zdrželi se: 

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

Litomyšle o výměře 5,5 m2. ZO podmiňuje odsouhlasení dalším jednáním o zachování 
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průjezdnosti účelové komunikace.                                 Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:   1 

12)  ZO souhlasí s vybudování 2 stožárů osvětlení fotbalového hřiště na pozemku p.č. 578/1 v k.ú. 

Morašice u Litomyšle TJ Sokol Morašice. Připojení i stávajícího osvětlení na kabiny TJ Sokol 

Morašice.                                                           Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

13)  ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční 

dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje  - 

v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR – 2020                                                              

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

14)  ZO vzalo na vědomí informaci z Mikroregionu Litomyšlsko k instalaci měřiče rychlosti. ZO 

souhlasí se zadáním studie k zjištění počtu přestupků             Pro:  10   Proti:    Zdrželi se:   1 

15) ZO schvaluje ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Řád veřejného 

pohřebiště Obce Morašice                                  Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

16)  ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace na Hithit Paměť národa pro 21. století fy Post Bellum, 

Praha                                                                   Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

17) ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření TJ Sokol Morašice 

18) Různé – příští zasedání OZ 26.8.2020 na OÚ Morašice                                                                         

            - dětský den, čtvrtě pozvánka 

            - dotace Mikroregion LD nejsou 

            - informace ing. …… o jednání se ZD o splachové vodě z polí 

            - požadavek na vyřešení kanálu u bývalého kravína v Říkovicích 

             

 

 

  

                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 24.6. 2020  

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

zastupitelé  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jokeš Josef, Štěpánová Hana, Rajman Karel                                                      

Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se zařazením území obce do územní působnosti MAS Litomyšlsko na období 2021-2027                                                                                           

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo a o poskytování služeb mezi Obcí Morašice a GPlus s.r.o. Pardubice 

na zpracování a umístění projektu aplikace GObec na serveru.                        Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí na základě výsledků výběrového řízení s uzavřením smlouvy na zakázku Morašice – Dopravní 

automobil s dodavatelem MotoTrade Vysoké Mýto, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku.                                                                     

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Spolku přátel Růžového paloučku 

ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním slavnosti.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na 

poskytnutí dotace v roce 2020 Spolku přátel Růžového paloučku ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené 

s pořádáním slavnosti. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 

Spolku přátel Růžového paloučku ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním slavnosti.                          

                                                                               Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo účetní závěrku Obce Morašice, která byla sestavena ke dni 31. 12. 2019 a schválilo výsledek 

hospodaření v částce   Kč. Protokol o schválených závěrkách je přílohou zápisu z jednání Zastupitelstva Obce 

Morašice. ZO projednalo Závěrečný účet Obce Morašice za rok 2019 spolu se zprávou o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. ZO souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.                                 Pro:  11     Proti:      Zdrželi se: 

• ZO  odsouhlasilo účetní závěrky, které byly sestaveny ke dni 31. 12. 2019 pro Masarykovu základní školu 

Morašice, okres Svitavy a pro Mateřskou školu Morašice, okres Svitavy. Rovněž schválilo hospodářský 

výsledek těchto dvou příspěvkových organizací. Protokoly o schválených závěrkách jsou přílohou zápisu 

z jednání Zastupitelstva Obce Morašice.                                    Pro:  11     Proti:       Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje  části pozemku p.č. 700/13 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 

50 m2 za podmínky, že pod předmětnou částí pozemku nevedou inženýrské sítě   .                                                  

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje  pozemku p.č. 57/2 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 29 m2.                                                  
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Pro:     Proti:     Zdrželi se: 

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

5,5 m2. ZO podmiňuje odsouhlasení dalším jednáním o zachování průjezdnosti účelové komunikace.                                 

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:   1 

• ZO souhlasí s vybudování 2 stožárů osvětlení fotbalového hřiště na pozemku p.č. 578/1 v k.ú. Morašice u 

Litomyšle TJ Sokol Morašice. Připojení i stávajícího osvětlení na kabiny TJ Sokol Morašice.                                                           

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový 

dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje  - v rámci dotačního programu MV 

– GŘ HZS ČR – 2020                                                              Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

• ZO vzalo na vědomí informaci z Mikroregionu Litomyšlsko k instalaci měřiče rychlosti. ZO souhlasí se 

zadáním studie k zjištění počtu přestupků             Pro:  10   Proti:    Zdrželi se:   1 

• ZO schvaluje ve smyslu § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Řád veřejného pohřebiště Obce 

Morašice                                  Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace na Hithit Paměť národa pro 21. století fy Post Bellum, Praha                                                                   

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise o hospodaření TJ Sokol Morašice 

 

 

 

 

 

V Morašicích  24.6.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


