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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 29 
konaného dne  26. 5. 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: Josef Jareš, ing. Josef Jokeš 
 

 

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

zastupitelé   Jiří Famfulík, ing. Josef Jokeš                                                                                                                  

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

2)  ZO na základě  písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 spolku Bílá holubice  

hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem mobilní 

hospicové péče.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2021 

spolku Bílá holubice hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené 

s provozem mobilní hospicové péče. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2021 spolku Bílá holubice mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve 

výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem hospicové péče.                          

Pro: 11     Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO na základě  písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace p…………… v roce 2021 ve výši 

40.000,- Kč na pomoc při zajištění potřeb nezaopatřených dětí.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu na poskytnutí dotace p………… v roce 2021 ve výši 40.000,- Kč na pomoc při 

zajištění potřeb nezaopatřených dětí.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace p………….. v roce 2021 ve výši 40.000,- Kč na pomoc při zajištění potřeb 

nezaopatřených dětí.                            

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

4)  ZO vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Morašice 

Krajským úřadem Pardubického kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

5) ZO vzalo na vědomí zprávu společnosti Eko-Kom o získané odměně za zajištění využití odpadu 

za I. čtvrtletí 2021 – 21.375,66 Kč 

6) ZO schvaluje účetní závěrku Obce Morašice, která byla sestavena ke dni 31. 12. 2020 a schválilo 

výsledek hospodaření v částce 4.047.058,89 Kč. Protokol o schválených závěrkách je přílohou 

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

za rok 2020 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: 

7) ZO  schvaluje účetní závěrky, které byly sestaveny ke dni 31. 12. 2020 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: 

8) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darovací mezi Svazkem obcí Mikroregion 

Litomyšlsko-Desinka, Dolní Újezd – půjčitel a Obcí Morašice – vypůjčitel  na 10 ks kompostérů 

o objemu 1100 l pořízených na žádosti půjčitele o poskytnutí podpory z Operačního programu 
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životní prostředí                                                                                                                                  

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního členského příspěvku č. 9/2021 Svazku obcí 

Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Dolní Újezd – žadatel a Obcí Morašice – poskytovatel na 

náklady spoluúčasti na dokrytí dotace z MŽP na akci Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu 

Litomyšlsko-Desinka ve výši 6.739,- Kč                                                                                      

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

10) ZO schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce a darovací mezi Obcí Morašice – půjčitel  a občany a 

organizacemi obce – vypůjčitel na zapůjčení kompostérů o objemu 1100 l. Jednorázový 

příspěvek pro občany a organizace se stanoví na 300,- Kč.                                                        

Pro:  11   Proti:      Zdrželi se: 

11) ZO projednalo návrh České pošty s.p., Oblastní pošta Svitavy na změnu hodin pro veřejnost na 

poště Morašice u Litomyšle. ZO nesouhlasí s nově navrhovanými hodinami pro veřejnost, 

požaduje zachování současného stavu hodin pro veřejnost                                                         

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

12) ZO neschvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování 

mezi Obcí Morašice – smluvní partner a Zásilkovna s.r.o. Praha 9 – provozovatel 

v navrhovaném znění. ZO ukládá starostovi projednat se zásilkovnou úpravu sporných bodů a 

event. předložení nové smlouvy do příštího zasedání ZO. Byla navržena také možnost zřízení 

výdejny Zásilkovny v místním obchodě v případě dohody obou stran.                                       

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

13) ZO schvaluje Směrnici k používání sociálního fondu, která nabývá platnosti od 1.6.2021. 

Vzhledem k omezeným možnostem čerpání příspěvků na rekreace z důvodu protipandemických 

opatření byla doplněna do Směrnice možnost zakoupení poukázek do lékáren na potravinové 

doplňky a léky nehrazené ze zdravotního pojištění a zakoupení poukázek na rehabilitační služby. 

ZO ruší Směrnici k používání sociálního fondu platnou od 1.9.2020.                                                                                                                      

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se:   

14) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace zahrady-Mateřská škola Morašice na 

základě 6. výzvy PRV MAS Litomyšlsko. ZO schvaluje závazek dofinancování rozdílu mezi 

celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů                                       

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

15) ZO schvaluje zakoupení repasované hasičské stříkačky PS 12 pro SDH Řikovice za cenu             

60 tis. Kč                                                                                                                                              

Pro:  11     Proti:     Zdrželi se: 

16) ZO souhlasí s využíváním rybníčka směrem v Lažanech p. Josefem Štěpánem pro  kroužek 

mladých rybářů                                                                                                                            

Pro:  10     Proti:     Zdrželi se: 1 

17) Stůl na stolní tenis – možný přesun do Řikovic, umístění a přepravu projedná zast. Nováček                   

18) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 21-29 – 

příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 za období 

od 1.2.2021 do 31.3.2021.                                                                                                                     

Pro:  11     Proti:     Zdrželi se:    

19)   ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou 

zápisu                                                                                                                                               

Pro: 11      Proti:     Zdrželi se 

20)  Různé – krádeže dopravních značek 

            - výhrůžky školy 

            - výjezd Čistá KD 

            - ples 5.2.2022 

            - sekačky rozbité 
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            - příští zasedání ZO 23.6.2021 

 

 

                                                                     
Usnesení ZO ze dne 26. 5. 2021  

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

Jiří Famfulík, ing. Josef Jokeš                                                                                                                  Pro:  

11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 spolku Bílá holubice  hospicová 

péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem mobilní hospicové péče.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2021 spolku Bílá holubice hospicová péče 

z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem mobilní hospicové péče. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 spolku Bílá holubice mobilní 

hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem hospicové péče.                          

            Pro: 11     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 p……….. ve výši 40.000,- Kč na 

pomoc při zajištění potřeb nezaopatřených dětí.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 

dotace v roce 2021 p……………. ve výši 40.000,- Kč na pomoc při zajištění potřeb nezaopatřených dětí.  

ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 p…………. ve výši 

40.000,- Kč na pomoc při zajištění potřeb nezaopatřených dětí.                            

            Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje účetní závěrku Obce Morašice, která byla sestavena ke dni 31. 12. 2020 a schválilo výsledek 

hospodaření v částce 4.047.058,89 Kč. Protokol o schválených závěrkách je přílohou zápisu z jednání 

Zastupitelstva Obce Morašice. ZO projednalo Závěrečný účet Obce Morašice za rok 2020 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  schvaluje účetní závěrky, které byly sestaveny ke dni 31. 12. 2020 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 schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce a darovací mezi Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko-

Desinka, Dolní Újezd – půjčitel a Obcí Morašice – vypůjčitel  na 10 ks kompostérů o objemu 1100 l 

pořízených na žádosti půjčitele o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí                                                                                                                                  

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestičního členského příspěvku č. 9/2021 Svazku obcí 

Mikroregion Litomyšlsko-Desinka, Dolní Újezd – žadatel a Obcí Morašice – poskytovatel na náklady 

spoluúčasti na dokrytí dotace z MŽP na akci Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Litomyšlsko-

Desinka ve výši 6.739,- Kč                                                                                      Pro:  11   Proti:     Zdrželi 

se: 

• ZO schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce a darovací mezi Obcí Morašice – půjčitel  a občany a 

organizacemi obce – vypůjčitel na zapůjčení kompostérů o objemu 1100 l. Jednorázový příspěvek pro 

občany a organizace se stanoví na 300,- Kč.                                                        Pro:  11   Proti:      Zdrželi 

se: 

• ZO projednalo návrh České pošty s.p., Oblastní pošta Svitavy na změnu hodin pro veřejnost na poště 

Morašice u Litomyšle. ZO nesouhlasí s nově navrhovanými hodinami pro veřejnost, požaduje zachování 

současného stavu hodin pro veřejnost                                                         Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO neschvaluje uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování mezi Obcí 

Morašice – smluvní partner a Zásilkovna s.r.o. Praha 9 – provozovatel v navrhovaném znění. ZO ukládá 

starostovi projednat se zásilkovnou úpravu sporných bodů a event. předložení nové smlouvy do příštího 

zasedání ZO. Byla navržena také možnost zřízení výdejny Zásilkovny v místním obchodě v případě 

dohody obou stran.                                       Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje Směrnici k používání sociálního fondu, která nabývá platnosti od 1.6.2021. Vzhledem 

k omezeným možnostem čerpání příspěvků na rekreace z důvodu protipandemických opatření byla 

doplněna do Směrnice možnost zakoupení poukázek do lékáren na potravinové doplňky a léky nehrazené 

ze zdravotního pojištění a zakoupení poukázek na rehabilitační služby. ZO ruší Směrnici k používání 

sociálního fondu platnou od 1.9.2020.                                                                                                                      

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se:   

• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Revitalizace zahrady-Mateřská škola Morašice na základě 6. 

výzvy PRV MAS Litomyšlsko. ZO schvaluje závazek dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou a 
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poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů                                       Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje zakoupení repasované hasičské stříkačky PS 12 pro SDH Řikovice za cenu             60 tis. Kč                                                                                                                                              

Pro:  11     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s využíváním rybníčka směrem v Lažanech p. Josefem Štěpánem pro  kroužek mladých rybářů                                                                                                                            

Pro:  10     Proti:     Zdrželi se: 1 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 21-29 – příspěvek ze 

státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 za období od 1.2.2021 do 

31.3.2021.                                                                                                                     Pro:  11     Proti:     

Zdrželi se:    

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou zápisu                                                                                                                                               

Pro: 11      Proti:     Zdrželi se 

•  
 

 

V Morašicích  26. 5. 2021    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


