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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 23 
konaného dne  9.12. 2020 v zasedací místnosti OÚ v Morašicích   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 od bodu 11 

Nepřítomni: - 

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: Famfulík Jiří, Jarešová Pavlína 
 

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 22. zasedání  zastupitelstva obce. 

2) Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají 

je zastupitelé ing. Jokeš Josef, ing. Stříteský Vladimír                                                                                                                         

Pro:  10   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:   10     Proti:        Zdrželi se: 

4) ZO na základě písemné žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy z 23. 11. 2020, 

odsouhlasilo uvolnění finančních prostředků ve výši 40.000 ,- Kč z rezervního fondu.                 

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:     

5) ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2021-2024 

Mateřské školy Morašice.                                                                                                             

Pro: 10      Proti:      Zdrželi se:  

6) ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2021-2024 

Masarykovy základní školy Morašice.                                                                                         

Pro: 10      Proti:      Zdrželi se:  

7) ZO odsouhlasilo, že od 1. 1. 2021 až do schválení rozpočtu pro rok 2021 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: 

8) ZO odsouhlasilo předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2020 s tím, že tyto změny provede 

starosta v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2020, a to výhradně 

podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2021  

předloží starosta  ZO ke schválení zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  

Pro:   10    Proti:        Zdrželi se: 

9) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 8 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 20-96 – 

neinvestiční dotace v rámci Programu péče o krajinu ve výši 180.853,80 Kč.                                                                    

Pro:  10     Proti:     Zdrželi se:    

10) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 9  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za 

rok 2020. Doklad o úpravě rozpočtu bude přiložen k tomuto zápisu.                                         

Pro:  10     Proti:       Zdrželi se: 

11) ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 1/2020 o místním poplatku za 

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

odpadů                                                                                                                                             

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se:  

12) ZO vzalo na vědomí poplatek za vodné pro rok 2021. Vodné bude navýšeno o 1,-  Kč. V roce 

2021 bude tak 36,-  včetně DPH za m3.  
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13) ZO odsouhlasilo poplatek za stočné pro rok 2021. Stočné bude navýšeno o 1,50 Kč, to je pro rok 

2021 částka 29,50 Kč včetně DPH za m3. Se ztrátou na čistírně odpadních vod  v důsledku 

menšího odběru  bude počítáno v rozpočtu příslušného roku.                                                     

Pro:  11    Proti:      Zdrželi se:   

14) ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2021 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana 

a rok.                                                                                                                                             

Pro:   11     Proti:        Zdrželi se: 

15) ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2021 

nájemné ve stejné výši jako v roce 2020.                                                                                     

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se:    

16) ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních bytech se stanoví nájemné pro rok 2021      

Říkovice 47 byt č. 1 – 5.000,- Kč, byt č. 2 – 4.000,- Kč, garsonka 600,- Kč.                                                                                                                 

Pro:   11   Proti:        Zdrželi se:    

17) ZO odsouhlasilo výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2021, složenou ze členů: 

starosta, místostarostka a členové stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa 

Josef.                                                                                                                                             

Pro:   11    Proti:       Zdrželi se: 

18) ZO nesouhlasí s výrobou ručně malované cyklomapy dle nabídky CBS Nakladatelství Zlín         

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

19) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2021 Farní charitě 

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

Respitní péče Jindra ve výši 10.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2021 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, 570 01  Litomyšl na spolufinancování 

provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 10.000,- Kč. ZO ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 

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

výši 10.000,- Kč.                                                                                                                                 

Pro: 11     Proti:     Zdrželi se:  

20) Různé – příští zasedání ZO 13.1.2021 

                                                                            
Usnesení ZO ze dne 9.12.2020  

• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají je zastupitelé 

ing. Jokeš Josef, ing. Stříteský Vladimír                                                                                                                         

Pro:  10   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:   10     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy z 23. 11. 2020, odsouhlasilo 

uvolnění finančních prostředků ve výši 40.000 ,- Kč z rezervního fondu.                 Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2021-2024 Mateřské školy 

Morašice.                                                                                                             Pro: 10      Proti:      Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobého výhledu na roky 2021-2024 Masarykovy 

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

• ZO odsouhlasilo, že od 1. 1. 2021 až do schválení rozpočtu pro rok 2021 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: 

• ZO odsouhlasilo předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2020 s tím, že tyto změny provede starosta 

v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2020, a to výhradně podle příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2021  předloží starosta  ZO ke schválení 

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

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 8 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 20-96 – neinvestiční dotace 

v rámci Programu péče o krajinu ve výši 180.853,80 Kč.                                                                    Pro:  10     

Proti:     Zdrželi se:    
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• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 9  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za rok 2020. Doklad 

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

• ZO odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému 

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

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo poplatek za stočné pro rok 2021. Stočné bude navýšeno o 1,50 Kč, to je pro rok 2021 částka 

29,50 Kč včetně DPH za m3. Se ztrátou na čistírně odpadních vod  v důsledku menšího odběru  bude počítáno 

v rozpočtu příslušného roku.                                                     Pro:  11    Proti:      Zdrželi se:   

• ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2021 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana a rok.                                                                                                                                             

Pro:   11     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2021 nájemné ve stejné 

výši jako v roce 2020.                                                                                     Pro:  11      Proti:        Zdrželi se:    

• ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních bytech se stanoví nájemné pro rok 2021      Říkovice 47 byt č. 1 – 

5.000,- Kč, byt č. 2 – 4.000,- Kč, garsonka 600,- Kč.                                                                                                                 

Pro:   11   Proti:        Zdrželi se:    

• ZO odsouhlasilo výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2021, složenou ze členů: starosta, 

místostarostka a členové stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa Josef.                                                                                                                                             

Pro:   11    Proti:       Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s výrobou ručně malované cyklomapy dle nabídky CBS Nakladatelství Zlín         Pro: 11    Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2021 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, 

570 01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 10.000,- Kč. 

ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, 

570 01  Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 10.000,- Kč. 

ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Farní charitě Litomyšl, 

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

10.000,- Kč.                                                                                                                                 Pro: 11     Proti:     

Zdrželi se:  

•  

 

 

 

 

V Morašicích  9.12.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


