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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 9 
konaného dne  26. června 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 19 30  hod. 

 

 

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

Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír,  Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana  do 

bodu 10          

Nepřítomni: - 

Omluveni:, Jareš Josef, 

 Ověřovatelé zápisu:  Klejchová Martina, Štěpán Josef 
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 8. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé  Jokeš, Famfulík, Jarešová, Rajman, Famfulík                   Pro:   10     Proti:   

Zdrželi se:  

3) ZO bylo seznámeno s nabídkou  a funkcí defibrilátoru AED.  

4) ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Litomyšlsko za r. 2018 

5) ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala za r. 

2018 

6) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Spolku přátel 

Růžového paloučku ve výši 3.000,- Kč výdaje spojené s pořádáním slavnosti.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2019 Spolku přátel Růžového paloučku ve 

výši 3.000,- Kč výdaje spojené s pořádáním slavnosti. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Spolku přátel Růžového paloučku ve 

výši 3.000,- Kč výdaje spojené s pořádáním slavnosti.                          

                                                                               Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 ……ve výši 5.000,- 

Kč na zdravotní pomůcku pro syna trpícího svalovou dystrofií.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2019 ….. ve výši 5.000,- Kč na zdravotní pomůcku pro 

syna trpícího svalovou dystrofií. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2019 ….. ve výši 5.000,- Kč na zdravotní pomůcku pro syna trpícího 

svalovou dystrofií.                          

                                                                               Pro:  10  Proti:     Zdrželi se: 

8) ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na nájem nebytových prostor v domě čp. 13 v Morašicích       

Pro:  10    Proti:     Zdrželi se:  

9) ZO vzalo na vědomí výpověď z nájmu Občerstvení na hřišti podanou 24.6.2019 firmou            

KAZO CZ s.r.o. k 30.9.2019. ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na nájem nebytových prostor 

v domě čp. 178 – Občerstvení na hřišti od 1.10.2019.     Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

10) ZO  projednalo žádost p. ….. o odkoupení pozemku p.č. 293/10 v k.ú. Morašice. ZO nesouhlasí 

s vyvěšením nabídky na prodej pozemku p.č. 293/10 v k.ú. Morašice.  ZO pověřuje starostu 

jednáním o možnosti koupě nebo směny pozemků p.č. 238/2 + 241/1 + 241/2 ve vlastnictví …..                    

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                           

11) ZO schválilo zveřejnění záměru  bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 63/2 o výměře 7 m2 a 

p.p.č. 221/4 o výměře 20 m2 v k.ú. Lažany u Litomyšle do vlastnictví Pardubického kraje.       

Pro:  9  Proti:     Zdrželi se: 

12) ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření TJ Sokol Morašice. Vše 

v pořádku 

13) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/19/23812 ve výši 10.000,- Kč na 

realizaci oslav 150. výročí Masarykovy základní školy Morašice.   Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 
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14) ZO souhlasí se zakoupením nového počítače pro pokladní. Notebook nevyhovující, není možno 

zpracovávat Triada, Czech point.                       Pro:   9   Proti:     Zdrželi se:    

15) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – úprava rozpočtu mezi položkami. Rozpočtové opatření 

je přílohou k zápisu.                                    Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

16) Různé – depolymerizace Pohodlí                                                                                                                                 

          - kompostéry 

          - zvony 

          - dotace Dvacítka – nedoporučeno 

          - kabiny rekonstrukce 

          - čtvrtě a Růžový palouček pozvání 

          - hlášení na www, rozhlas počátkem července 

          - příští zasedání 28.8.2019 
 

 

Usnesení ZO ze dne 26.6.2019  
• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají je zastupitelé  

Jokeš, Famfulík, Jarešová, Rajman, Famfulík                   Pro:   10     Proti:   Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Litomyšlsko za r. 2018 

• ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala za r. 2018 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Spolku přátel Růžového paloučku 

ve výši 3.000,- Kč výdaje spojené s pořádáním slavnosti.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na 

poskytnutí dotace v roce 2019 Spolku přátel Růžového paloučku ve výši 3.000,- Kč výdaje spojené 

s pořádáním slavnosti. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 

Spolku přátel Růžového paloučku ve výši 3.000,- Kč výdaje spojené s pořádáním slavnosti.                          

                                                                               Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 ….. ve výši 5.000,- Kč na 

zdravotní pomůcku pro syna trpícího svalovou dystrofií.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí 

dotace v roce 2019 …… ve výši 5.000,- Kč na zdravotní pomůcku pro syna trpícího svalovou dystrofií. ZO 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ….. ve výši 5.000,- Kč na 

zdravotní pomůcku pro syna trpícího svalovou dystrofií.                          

Pro:  10  Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na nájem nebytových prostor v domě čp. 13 v Morašicích       Pro:  10    

Proti:     Zdrželi se:  

• ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na nájem nebytových prostor v domě čp. 178 – Občerstvení na hřišti od 

1.10.2019.     Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s vyvěšením nabídky na prodej pozemku p.č. 293/10 v k.ú. Morašice.                                          

Pro:    10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schválilo zveřejnění záměru  bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 63/2 o výměře 7 m2 a p.p.č. 221/4 o 

výměře 20 m2 v k.ú. Lažany u Litomyšle do vlastnictví Pardubického kraje.       Pro:  9  Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření TJ Sokol Morašice. Vše v pořádku 

• ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. KH/19/23812 ve výši 10.000,- Kč na realizaci oslav 

150. výročí Masarykovy základní školy Morašice.   Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se zakoupením nového počítače pro pokladní. Notebook nevyhovující, není možno zpracovávat 

Triada, Czech point.                       Pro:   9   Proti:     Zdrželi se:    

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – úprava rozpočtu mezi položkami. Rozpočtové opatření je přílohou 

k zápisu.                                    Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

 

 

 

V Morašicích  26.6.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


