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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 7 
konaného dne  24. dubna 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 19 30  hod. 

 

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Ing. Jokeš Josef, Jarešová Pavlína, Klejchová Martina, 

Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír od bodu 9,  Štěpán Josef, 

Mgr. Štěpánová Hana            

Nepřítomni: - 

Omluveni:, 

 Ověřovatelé zápisu:  Famfulík Jiří, ing. Jokeš Josef 
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 6. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé ing. Jokeš Josef, Rajman Karel, Famfulík Jiří, Ropek František, Nováček Jan, Jareš 

Josef                Pro:  10      Proti:   Zdrželi se:  

3) ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 …..na provedení vrtané 

studny ve výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2019 ….. na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.                                                                              

Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

4) ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ….. na provedení 

vrtané studny ve výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2019 ….. na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.                                                                              

Pro:   10     Proti:        Zdrželi se: 

5) ZO souhlasí s výměnou UZ sondy na měření průtoku z ČOV a zahrnutí nákladů do provozních 

nákladů v roce 2019.                                            Pro:  10     Proti:       Zdrželi se : 

6) ZO souhlasí s likvidací kalů z ČOV v rozsahu stanoveném VHOS Moravská Třebová.                                                                                                                          

.                                                                            Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

7) ZO odsouhlasilo účetní závěrku Obce Morašice, která byla sestavena ke dni 31. 12. 2018 a 

schválilo výsledek hospodaření v částce  2.861.621,93 Kč. Protokol o schválených závěrkách je 

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

Morašice za rok 2018 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

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

Pro:  10     Proti:      Zdrželi se: 

8) ZO  odsouhlasilo účetní závěrky, které byly sestaveny ke dni 31. 12. 2018 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:  10     Proti:       Zdrželi se: 

9) Starosta pověřil finanční výbor k provedení kontroly hospodaření TJ Sokol Morašice, kontrolu 

provést do 30.6.2019.  

10) ZO souhlasí se stavebním záměrem Lažany – úpravy statku a stáje                                                 

Pro:  11     Proti:      Zdrželi se: 

11) ZO vzalo na vědomí záměr obnovit tradici motocyklových závodů na Morašickém trojúhelníku. 

ZO souhlasí s pořádáním těchto závodů na katastru Obce Morašice.                                          

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se: 

12) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2                                                                                          

- navýšení výdajů o 75.000,- Kč na vyvezení a zlikvidování kalů z uskladňovací nádrže ČOV a 

vyčištění nádrže                                                                                                                                             

- navýšení výdajů o 26.000,- Kč na údržbu traktoru JOHN DEER                                         

Výdaje budou pokryty z výsledku hospodaření minulých let – pol 8115                                          
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- dále úpravu rozpočtu mezi položkami.                                                                                        

RO je přílohou zápisu                                                                                                                   

Pro:      11  Proti:      Zdrželi se: 

13) Různé: - výlet důchodci zcela obsazen                                                                                                                

-  posezení ke Dni matek 16.5. v 17 hod. na hřišti                                                                                        

-  dětský den MLD 7.6. ve Vidlaté Seči                                                                                                     

-  24. a 25.5. volby EP                                                                                                                                  

-  deratizace počátkem května                                                                                                                    

-  úprava plochy víceúčelového hřiště předpoklad květen – červen                                                          

-  příští zasedání ZO 29.5.2019 v 18 hod. 

                                                                                                                       
Usnesení ZO ze dne 24.4.2019  

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

ing. Jokeš Josef, Rajman Karel, Famfulík Jiří, Ropek František, Nováček Jan, Jareš Josef                Pro:  10      

Proti:   Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ….. na provedení vrtané studny ve 

výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ….. 

na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.                                                                              Pro:  10      

Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ….. na provedení vrtané studny ve 

výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ….. 

na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.                                                                              Pro:   10     

Proti:        Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s výměnou UZ sondy na měření průtoku z ČOV a zahrnutí nákladů do provozních nákladů v roce 

2019.                                            Pro:  10     Proti:       Zdrželi se : 

• ZO souhlasí s likvidací kalů z ČOV v rozsahu stanoveném VHOS Moravská Třebová.                                                                                                                          

.                                                                            Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo účetní závěrku Obce Morašice, která byla sestavena ke dni 31. 12. 2018 a schválilo výsledek 

hospodaření v částce  2.861.621,93 Kč. Protokol o schválených závěrkách je přílohou zápisu z jednání 

Zastupitelstva Obce Morašice. ZO projednalo Závěrečný účet Obce Morašice za rok 2018 spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok. ZO souhlasí s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad.                                 Pro:  10     Proti:      Zdrželi se: 

• ZO  odsouhlasilo účetní závěrky, které byly sestaveny ke dni 31. 12. 2018 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:  10     Proti:       Zdrželi se: 

• Starosta pověřil finanční výbor k provedení kontroly hospodaření TJ Sokol Morašice, kontrolu provést do 

30.6.2019 

• ZO souhlasí se stavebním záměrem Lažany – úpravy statku a stáje                                                 Pro:  11     

Proti:      Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí záměr obnovit tradici motocyklových závodů na Morašickém trojúhelníku. ZO souhlasí 

s pořádáním těchto závodů na katastru Obce Morašice.                                          Pro:  11      Proti:        Zdrželi 

se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2                                                                                                                 

- navýšení výdajů o 75.000,- Kč na vyvezení a zlikvidování kalů z uskladňovací nádrže ČOV a vyčištění nádrže                                                                                                                                             

- navýšení výdajů o 26.000,- Kč na údržbu traktoru JOHN DEER                                                                 

Výdaje budou pokryty z výsledku hospodaření minulých let – pol 8115                                                                  

- dále úpravu rozpočtu mezi položkami.                                                                                                               

RO je přílohou zápisu                                                                                                                   Pro:      11  Proti:      

Zdrželi se: 

 

 

V Morašicích  24.4.2019    Zápis pořídil:    
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Starosta obce:    Zápis ověřili:  


