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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 8 
konaného dne  29. května 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, Ing. Stříteský Vladimír,  Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana            

Nepřítomni: - 

Omluveni:, Ing. Jokeš Josef, 

 Ověřovatelé zápisu:  Jareš Josef, ing. Stříteský Vladimír 
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 7. zasedání  zastupitelstva obce. 

2) Dne 23.6.2019 oslaví výročí 70 let pan ……... Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence 

dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel Rajman             Pro:  10      Proti:   

Zdrželi se:  

3) ZO bylo seznámeno s nabídkou defibrilátoru AED . ZO požaduje seznámení s funkcí 

defibrilátoru a dalšími podmínkami od zástupce AED na příštím zasedání ZO                                                                                                                                                                                                                                                                             

4) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 34.615,- Kč na 

financování akce  Úpravy veřejných prostranství mezi Svazkem obcí Mikroregion Litomyšlsko-

Desinka a Obcí Morašice                               Pro:  10     Proti:      Zdrželi se: 

5) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na r. 2019 

mezi Pardubickým krajem a Obcí Morašice  ve výši 110.000,- Kč na akci Oprava chodníku na 

návsi                                                               Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

6) ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 

z.s. Klub RADOST Prostějov                        Pro:     Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace 5.000,- Kč na podporu provozu Linky bezpečí z.s.            

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

8) ZO souhlasí s poskytnutím dotace 1.500,-  Kč na činnost Prima Vizus, o.p.s. Cheb                  

Pro:  9   Proti:  1   Zdrželi se: 

9) ZO vzalo na vědomí informaci EKO-KOM a.s. o výši odměny za zajištění zpětného odběru 

odpadu za I. čtvrtletí 2019 ve výši 21.027,50 Kč 

10)  ZO souhlasí s umístěním informační tabule Mykologického klubu Litomyšl v parku u hřbitova 

v Morašicích, za podmínky schválení vzhledu a umístění informační tabule zastupitelstvem.                                           

Pro:  10    Proti:      Zdrželi se: 

11)  ZO projednalo informaci o požadavku pí. … na opravu cesty k … a návrh rozpočtu stavby od 

firmy PP Group Proseč. ZO bylo seznámeno s jednáním o financování v ZD Růžový palouček 

Morašice. ZO ukládá starostovi prověřit jiné než navrhované řešení opravy cesty z důvodu 

zajištění nesplachování materiálu vodou. 

12) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na  pořízení nového dopravního automobilu pro    JPO 

V Morašice                                                      Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

13) ZO vzalo na vědomí žádost SDH Říkovice na podání žádosti o dotaci na přenosnou stříkačku. 

Starosta seznámil ZO s jednáním s HZS Svitavy a Pardubickým krajem. ZO nesouhlasí 

s podáním žádosti o dotaci na Pk                                                 Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  1 

14) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 8 – poskytnutí 

dotace z POV ve výši 110.000,- Kč na opravu chodníku.            Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:     

15) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 4   - Avízo Pk  pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 – 

poskytnutí dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do EP ve výši 

58.000,- Kč                                                                                   Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:  

16) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu mezi položkami.                          

Pro:  10    Proti:     Zdrželi se:                                                                                                           

Všechna rozpočtová opatření jsou přílohou k zápisu. 
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17) Různé: příští zasedání 26.6.2019                                                                                                                      

- slavnost studánka 22.6. 

18) Diskuse: 

- návrh p. Jareše na   přemístění hnízda rozhlasu od jejich domu k hasičárně z důvodu               

   nefunkčnosti ve stávajícím místě                 

      - p. Jareš - prověřit pořízení komunální techniky na sečení                                                                                 

      - Mgr. Štěpánová prověřit možnost připojení Obce Morašice jako účastníka řízení k povolení   

         stavby Spalovna  Pohodlí z důvodu připojení na vodovod                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 29.5.2019  

• Dne 23.6.2019 oslaví výročí 70 let pan …... Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence 

dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel Rajman             Pro:  10      

Proti:   Zdrželi se:  

• ZO bylo seznámeno s nabídkou defibrilátoru AED . ZO požaduje seznámení s funkcí 

defibrilátoru a dalšími podmínkami od zástupce AED na příštím zasedání ZO                                                                                                                                                                                                                                                                             

• ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 34.615,- Kč na 

financování akce  Úpravy veřejných prostranství mezi Svazkem obcí Mikroregion 

Litomyšlsko-Desinka a Obcí Morašice                               Pro:  10     Proti:      Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na r. 

2019 mezi Pardubickým krajem a Obcí Morašice  ve výši 110.000,- Kč na akci Oprava 

chodníku na návsi                                                               Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v ČR, z.s. Klub RADOST Prostějov                        Pro:     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s poskytnutím dotace 5.000,- Kč na podporu provozu Linky bezpečí z.s.            

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s poskytnutím dotace 1.500,-  Kč na činnost Prima Vizus, o.p.s. Cheb                  

Pro:  9   Proti:  1   Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s umístěním informační tabule Mykologického klubu Litomyšl v parku u 

hřbitova v Morašicích, za podmínky schválení vzhledu a umístění informační tabule 

zastupitelstvem.                                           Pro:  10    Proti:      Zdrželi se: 

• ZO projednalo informaci o požadavku pí. ….. na opravu cesty ….. a návrh rozpočtu stavby 

od firmy PP Group Proseč. ZO bylo seznámeno s jednáním o financování v ZD Růžový 

palouček Morašice. ZO ukládá starostovi prověřit jiné než navrhované řešení opravy cesty 

z důvodu zajištění nesplachování materiálu vodou. 

• ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na  pořízení nového dopravního automobilu pro    

JPO V Morašice                                                      Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí žádost SDH Říkovice na podání žádosti o dotaci na přenosnou 

stříkačku. Starosta seznámil ZO s jednáním s HZS Svitavy a Pardubickým krajem. ZO 

nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na Pk                             Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  1 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 8 – 

poskytnutí dotace z POV ve výši 110.000,- Kč na opravu chodníku.            Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 4   - Avízo Pk  pro změnu rozpočtu obce č. 19-43 – 

poskytnutí dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do EP ve výši 

58.000,- Kč                                                                                   Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:  

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu mezi položkami.                          

Pro:  10    Proti:     Zdrželi se:                                                                                                           

Všechna rozpočtová opatření jsou přílohou k zápisu. 

• návrh p. Jareše na   přemístění hnízda rozhlasu od jejich domu k hasičárně z důvodu               

 nefunkčnosti ve stávajícím místě                 
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• Mgr. Štěpánová prověřit možnost připojení Obce Morašice jako účastníka řízení k povolení   

      stavby Spalovna  Pohodlí z důvodu připojení na vodovod                                                                                                                

• p. Jareš - prověřit pořízení komunální techniky na sečení 
 

 

V Morašicích  29.5.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


