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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 28 
konaného dne  21. 4. 2021 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  

Nepřítomni: - 

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: Jiří Famfulík, Pavlína Jarešová 
 

 

1) Zastupitelstvo schvaluje obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají je 

zastupitelé  Štěpánová, Rajman, Jokeš, Štěpán, Štěpánová, Rajman                                                                                                                       

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

2) ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby IV-12-2022254/SoBS VB/1 mezi Obcí Morašice a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené fy 

MATEX HK s.r.o.                                                                                                                        

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO na základě písemné žádosti neschvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Linka 

bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 na provoz linky bezpečí ve výši 5.000,- Kč.                           

Pro:  10    Proti:        Zdrželi se:   1 

4) ZO na základě písemné žádosti neschvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 na vydání knihy 

Mladočovské Jericho ve výši 5.000,- Kč.                        Pro:  10    Proti:        Zdrželi se:    1 

5) ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 Oblastní charitě Nové 

Hrady u Skutče, Chotovice 31 na úhradu provozních nákladů k poskytování sociálních služeb ve 

výši 10.000,- Kč.  ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 

Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31 na úhradu provozních nákladů 

k poskytování sociálních služeb ve výši 10.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, 

Chotovice 31 na úhradu provozních nákladů k poskytování sociálních služeb ve výši 10.000,- 

Kč.                                                                                                                                                 

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

6) ZO obce schvaluje na základě písemné žádosti prominutí nájmu  za nájem pohostinství čp. 13 a 

občerstvení na hřišti čp. 178 za měsíce duben a květen 2021. Důvodem je uzavření provozoven 

v důsledku protipandemických opatření.        Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 schválené v pravomoci starosty – přijetí dotací 

z MV GŘ HZS ve výši 450.000,- Kč a z Pardubického kraje ve výši 300.000,- Kč na pořízení 

DA pro SDH    

8) ZO schvaluje opravu opěrné zdi na hranicích pozemku par. č. 700/13 ve vlastnictví Obce 

Morašice a parc. č. 35 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Morašice                                   

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO projednalo termín pro konání obecního plesu pro rok 2022 – termín 19. nebo 26.2.2022 a 

zajištění hudby:  Vepřo, knedlo, zelo, termín bude upřesněn dle volného termínu hudby.  

10) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou zápisu          

Pro:  11     Proti:     Zdrželi se 

11) ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na zpracování pasportu veřejného osvětlení 

z prostředků Pardubického kraje a souhlasí se zahájením procesu tvorby pasportu veřejného 
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osvětlení.                                                                                                                                                         

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

12) ZO schvaluje závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou za zpracování pasportu 

veřejného osvětlení a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.                                                                                                                      

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

13) Informace o provedených úpravách mostku na Kaučině, vysázení stromů Řikovice, kolem 

silnice od Lažan, prodej Rychta, zahrada školka  

14) Návrh P. Jarešové na poskytnutí dotace pro nezaopatřené děti z důvodu úmrtí matky dětí. 

Starosta projedná a v případě zájmu zajistí podání žádosti o dotaci. 

15) J. Štěpán předal ZO požadavek na přemístění betonového stolu na stolní tenis u hřiště. Návrhy 

na realizaci zastupitelé připraví do příštího zasedání    

16) Různé – příští zasedání ZO -  26. 5. 2021                                                                                                                   

                                                               
Usnesení ZO ze dne 21. 4. 2021  

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

Štěpánová, Rajman, Jokeš, Štěpán, Štěpánová, Rajman                                                                                                                       

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-

2022254/SoBS VB/1 mezi Obcí Morašice a ČEZ Distribuce a.s., zastoupené fy MATEX HK s.r.o.                                                                                                                        

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti neschvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Linka bezpečí, z.s., 

Ústavní 95, Praha 8 na provoz linky bezpečí ve výši 5.000,- Kč.                           Pro:  10    Proti:        Zdrželi 

se:   1 

• ZO na základě písemné žádosti neschvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 na vydání knihy Mladočovské 

Jericho ve výši 5.000,- Kč.                        Pro:  10    Proti:        Zdrželi se:    1 

• ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, 

Chotovice 31 na úhradu provozních nákladů k poskytování sociálních služeb ve výši 10.000,- Kč.  ZO 

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, 

Chotovice 31 na úhradu provozních nákladů k poskytování sociálních služeb ve výši 10.000,- Kč.  ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Oblastní charitě Nové Hrady u 

Skutče, Chotovice 31 na úhradu provozních nákladů k poskytování sociálních služeb ve výši 10.000,- Kč.                                                                                                                                                 

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO obce schvaluje na základě písemné žádosti prominutí nájmu paní za nájem pohostinství čp. 13 a občerstvení 

na hřišti čp. 178 za měsíce duben a květen 2021. Důvodem je uzavření provozoven v důsledku 

protipandemických opatření.        Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 schválené v pravomoci starosty – přijetí dotací z MV GŘ HZS ve 

výši 450.000,- Kč a z Pardubického kraje ve výši 300.000,- Kč na pořízení DA pro SDH    

• ZO schvaluje opravu opěrné zdi na hranicích pozemku par. č. 700/13 ve vlastnictví Obce Morašice a parc. č. 35 

ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Morašice                                   Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje podání žádosti  o poskytnutí dotace na zpracování pasportu veřejného osvětlení z prostředků 

Pardubického kraje a souhlasí se zahájením procesu tvorby pasportu veřejného osvětlení.        Pro: 11    Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO schvaluje závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou za zpracování pasportu veřejného osvětlení a 

poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.                                                                                                                      

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou zápisu          Pro:  11     

Proti:     Zdrželi se 

 

 

 

V Morašicích  21. 4. 2021    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


