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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 6 
konaného dne  20. března 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 19 30  hod. 

 

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jarešová Pavlína, Klejchová Martina, Nováček Jan, Rajman 

Karel, Ropek František, Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana            

Nepřítomni: - 

Omluveni: Ing. Stříteský Vladimír, Ing. Jokeš Josef, 

 Ověřovatelé zápisu:  Ropek František, Jarešová Pavlína 

  

1) Starosta každému přítomnému kopii zápisu z 5. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé ing. Josef Jokeš, Štěpán Josef, Famfulík Jiří, Rajman Karel, Klejchová Martina, 

Jarešová Pavlína, Mgr. Štěpánová Hana        Pro:   9     Proti:   Zdrželi se:  

3) ZO odsouhlasilo, že na obecním plese 2020 bude zajišťovat jídlo Myslivecké sdružení Morašice, 

které nebude samostatný ples pořádat.      Pro:  9   Proti:       Zdrželi se: 

4) ZO odsouhlasilo finanční příspěvek pro rok 2018 do sdruženého fondu na nákup knih pro 

Městskou knihovnu ve Svitavách ve výši 3.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o 

poskytnutí příspěvku.                                             Pro: 9    Proti:     Zdrželi se 

5) ZO odsouhlasilo členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR na rok 2019 ve výši: 

pevná částka 2.500,- Kč a 2,- Kč na občana tj. 1.438,- Kč, celkem 3.938,- Kč.                             

                                                                                Pro: 9   Proti:    Zdrželi se: 

6) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Centru sociální 

pomoci města Litomyšl, Zámecká 500, Litomyšl ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady 

sociálních služeb DS a DZR.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 

v roce 2019 Centru sociální pomoci města Litomyšl, Zámecká 500, Litomyšl ve výši 10.000,- Kč 

na provozní náklady sociálních služeb DS a DZR. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Centru sociální pomoci města Litomyšl, Zámecká 500, 

Litomyšl ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady sociálních služeb DS a DZR.                          

                                                                               Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modernizace mostu ev.č. 358-

014 Višňáry“  č. S/OM/3317/MH mezi Obcí Morašice a Pardubickým krajem.                                

Pro:    9      Proti:        Zdrželi se: 

8) ZO odsouhlasilo schodkový rozpočet Obce Morašice na rok 2019 ve výši 17.500.000,- Kč 

jehož součástí jsou i závazné ukazatele pro Masarykovu základní školu Morašice, okres Svitavy, 

ve výši 1.490.000,- Kč  a Mateřskou školu Morašice, okres Svitavy, ve výši 766.100,- Kč. Dále 

odsouhlasilo střednědobý výhled na roky 2020 – 2022.             Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO uděluje pravomoc starostovi Karlu Rajmanovi k úpravám rozpočtu až do výše 200.000,- Kč 

v jednotlivém případu. V případě transferu (přijetí dotace) bez omezení výše.                                           

Pro:   9      Proti:       Zdrželi se: 

 

 

10) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 … ve výši 3.000,- 

Kč na činnost rybářského kroužku.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 

dotace v roce 2019 … ve výši 3.000,- Kč na činnost rybářského kroužku. ZO ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 … ve výši 3.000,- Kč na 

činnost rybářského kroužku.                          

                                                                               Pro:  9  Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO nesouhlasí na základě písemné žádosti p. …. s prodejem části pozemku p.c. 221/1 ve 

vlastnictví Obce Morašice ani s obnovením oplocení. ZO pověřuje starostu obce jednáním s …. 
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o směně části pozemku p.č. 221/1 ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 170/2 ve vlastnictví 

….. a pozemek p.č. 246 ve vlastnictví …. Tím by došlo ke zcelení pozemků … a pro Obec 

Morašice by bylo zachováno spojení pozemků ve vlastnictví obce.                  Pro:  9   Proti:     

Zdrželi se: 

12) ZO na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy, 

odsouhlasilo převedení výsledku hospodaření z roku 2018 ve výši 156.552,96 Kč do rezervního 

fondu.                                                              Pro:  9    Proti:        Zdrželi se: 

13) ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy č. 2019/53/016 o sdružených smlouvách dodávky plynu   

s Innogy Energie s.r.o. Praha                                                    Pro:  8     Proti:     Zdrželi se: 1 

14) ZO vzalo na vědomí, že byla schválena dotace na zahradní kompostéry pro občany, podaná 

s Obcí Makov a Obcí Chotovice. Schválení příspěvku obce a občanů bude projednáno po 

ukončení výběrového řízení. 

15) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 – navýšení výdajů o 440.000,- Kč na pokrytí dotací 

občanům Višňárů na vrtané studny a dotace na provoz Občerstvení Na hřišti. Výdaje budou 

pokryty z výsledku hospodaření minulých let – pol. 8115.     Pro:  9    Proti:     Zdrželi se:  

16) ZO odsouhlasuje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 33384/1/2019 mezi Obcí Morašice a 

GridServices s.r.o. Brno. ZO schvaluje jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene 

v celkové výši 100,- Kč                                                     Pro:   9    Proti:       Zdrželi se: 

17) ZO vzalo na vědomí žádost ……….. o opravu cesty k její nemovitosti a výsledek jednání na ZD 

Růžový palouček Morašice  

18) Informace dotace Sokol 

19) Různé – výlet důchodci 9. května                                                                                                               

           -  plavání 5. dubna od 19.00 do 20.30 hod.                                                                                           

           -  uzavírka silnice Višňáry – Litomyšl, autobusová zastávka Sedlíšťka                                             

           -  příští zasedání ZO 24.4.2019 

                                                                                                                       
Usnesení ZO ze dne 20.3.2019  

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

ing. Josef Jokeš, Štěpán Josef, Famfulík Jiří, Rajman Karel, Klejchová Martina, Jarešová Pavlína, Mgr. 

Štěpánová Hana        Pro:   9     Proti:   Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo, že na obecním plese 2020 bude zajišťovat jídlo Myslivecké sdružení Morašice, které nebude 

samostatný ples pořádat.      Pro:  9   Proti:       Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo finanční příspěvek pro rok 2018 do sdruženého fondu na nákup knih pro Městskou knihovnu 

ve Svitavách ve výši 3.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku.                                             

Pro: 9    Proti:     Zdrželi se 

• ZO odsouhlasilo členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR na rok 2019 ve výši: pevná částka 2.500,- 

Kč a 2,- Kč na občana tj. 1.438,- Kč, celkem 3.938,- Kč.                                  Pro: 9   Proti:    Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Centru sociální pomoci města 

Litomyšl, Zámecká 500, Litomyšl ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady sociálních služeb DS a DZR.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2019 Centru sociální pomoci města Litomyšl, 

Zámecká 500, Litomyšl ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady sociálních služeb DS a DZR. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Centru sociální pomoci města 

Litomyšl, Zámecká 500, Litomyšl ve výši 10.000,- Kč na provozní náklady sociálních služeb DS a DZR.                          

                                                                               Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry“  

č. S/OM/3317/MH mezi Obcí Morašice a Pardubickým krajem.                                Pro:    9      Proti:        

Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo schodkový rozpočet Obce Morašice na rok 2019 ve výši 17.500.000,- Kč jehož součástí jsou 

i závazné ukazatele pro Masarykovu základní školu Morašice, okres Svitavy, ve výši 1.490.000,- Kč  a 

Mateřskou školu Morašice, okres Svitavy, ve výši 766.100,- Kč. Dále odsouhlasilo střednědobý výhled na roky 

2020 – 2022.             Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO uděluje pravomoc starostovi Karlu Rajmanovi k úpravám rozpočtu až do výše 200.000,- Kč v jednotlivém 

případu. V případě transferu (přijetí dotace) bez omezení výše.                                           Pro:   9      Proti:       

Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 …..ve výši 3.000,- Kč na činnost 
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rybářského kroužku.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2019 ……ve výši 

3.000,- Kč na činnost rybářského kroužku. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2019 ……. ve výši 3.000,- Kč na činnost rybářského kroužku.                          

                                                                               Pro:  9  Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí na základě písemné žádosti p. …. s prodejem části pozemku p.c. 221/1 ve vlastnictví Obce 

Morašice ani s obnovením oplocení. ZO pověřuje starostu obce jednáním s …… o směně části pozemku p.č. 

221/1 ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 170/2 ve vlastnictví …… a pozemek p.č. 246 ve vlastnictví 

……. Tím by došlo ke zcelení pozemků ….. a pro Obec Morašice by bylo zachováno spojení pozemků ve 

vlastnictví obce.                  Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy, odsouhlasilo převedení 

výsledku hospodaření z roku 2018 ve výši 156.552,96 Kč do rezervního fondu.                                                              

Pro:  9    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy č. 2019/53/016 o sdružených smlouvách dodávky plynu   s Innogy Energie 

s.r.o. Praha                                                    Pro:  8     Proti:     Zdrželi se: 1 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1 – navýšení výdajů o 440.000,- Kč na pokrytí dotací občanům Višňárů 

na vrtané studny a dotace na provoz Občerstvení Na hřišti. Výdaje budou pokryty z výsledku hospodaření 

minulých let – pol. 8115.     Pro:  9    Proti:     Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasuje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 33384/1/2019 mezi Obcí Morašice a GridServices 

s.r.o. Brno. ZO schvaluje jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene v celkové výši 100,- Kč                                                     

Pro:   9    Proti:       Zdrželi se: 

 

 

V Morašicích  20.3.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


