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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 11 
konaného dne  25. září 2019   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 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, Štěpán Josef,  Mgr. Štěpánová Hana  od b. 8 

Nepřítomni: - 

Omluveni:   Ing. Stříteský Vladimír 

 Ověřovatelé zápisu: Ropek František, Jarešová Pavlína  
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 10. zasedání  zastupitelstva obce. 

2)  Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá 

ho zastupitel Jokeš Josef                       Pro:   9  Proti:     Zdrželi se:  

3) Starosta pověřil kontrolní výbor k zahájení práce na inventarizaci majetku Obce Morašice, aby 

inventarizace byla ukončena k 31. 12. 2019. 

4) Starosta pověřil kontrolní výbor ke kontrole platnosti revizí elektrospotřebičů, které jsou 

používány v bývalé škole v Řikovicích. Revizní zprávy předloží pověřený člověk z SDH 

Řikovice. Kontrola do příštího zasedání. 

5) Starosta pověřil finanční výbor ke kontrole Mateřské školy Morašice, okres Svitavy a  

Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy. Kontrolu provést do příštího zasedání 

zastupitelstva. 

6) Starosta pověřil finanční výbor k následné kontrole hospodaření SH ČMS SDH Říkovice po 

přidělení dotace. Kontrola proběhne do příštího zasedání zastupitelstva. 

7) ZO souhlasí s objednáním 2x plaveckého bazénu pro plavání občanů a 1x bruslení.                                

Pro:   9     Proti:      Zdrželi se:  

8) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele UP z.s., 

569 51  Morašice 96, na pořádání Benefičního festivalu Hudba pomáhá,  ve výši celkem 5.000,- 

Kč.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele UP 

z.s., 569 51  Morašice 96, na pořádání Benefičního festivalu Hudba pomáhá,  ve výši celkem 

5.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2019 pro žadatele UP z.s., 569 51  Morašice 96, na pořádání Benefičního festivalu Hudba 

pomáhá,  ve výši celkem 5.000,- Kč.                     Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele 

Myslivecký spolek Morašice na podporu srnčí zvěře v přírodě  ve výši celkem 5.000,- Kč.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele Myslivecký 

spolek Morašice na podporu srnčí zvěře v přírodě   ve výši celkem 5.000,- Kč.  ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele 

Myslivecký spolek Morašice na podporu srnčí zvěře v přírodě,  ve výši celkem 5.000,- Kč.                   

Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

10)  ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku jednání k nabídce prodeje nemovitostí a pozemků na 

Kaučině 

11)  ZO projednalo nabídku na mobilní rozhlas. ZO souhlasí s pořízením aplikace                                 

Pro:     Proti: 10    Zdrželi se: 

12)  ZO souhlasí se změnou závazných ukazatelů pro Masarykovu základní školu Morašice na rok 

2019 – navýšení o 40.000,- Kč na částečnou úhradu tisku Almanachu ke 150. výročí založení 

školy.                    Pro:  10   Proti:      Zdrželi se: 

13)  ZO souhlasí s návrhem ředitele Masarykovy základní školy Morašice na prázdninový provoz 

školní družiny                                  Pro:  10   Proti:    Zdrželi se: 

14)  ZO nesouhlasí na základě nabídky VHOS Moravská Třebová se zadáním vypracování 

projektové dokumentace na výměnu části vodovodního řadu Morašice  podle nabídky VHOS. 
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ZO požaduje vypracování projektové dokumentace na staré části řadu.                                      

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

15)  ZO  souhlasí se zakoupením 1 ks kontejneru na bioodpad.          Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

16)  ZO souhlasí se zadáním vypracování návrhu na přestavbu zasedací místnosti obecního úřadu 

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

17)  ZO souhlasí s jednáním o odkoupení části vybavení Občerstvení na hřišti, současný nájemce 

předloží nabídku na odprodej.                                       Pro: 10   Proti:     Zdrželi se:      

18) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 10 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou 

k zápisu                                                                           Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

19)  Různé – příští zasedání ZO 23. října 2019    

             - na jaře dotace MAS rekonstrukce a obnova kulturního a spolkového zařízení                                                                                                            

             - zítra 26.9. v 16 hod. otevření Přírodní zahrady 

             - 16. a 17. listopadu oslava 150 let školy  

                                                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 28.8.2019  

• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel 

Jokeš Josef                       Pro:   9  Proti:     Zdrželi se:  

• Starosta pověřil kontrolní výbor k zahájení práce na inventarizaci majetku Obce Morašice, aby inventarizace 

byla ukončena k 31. 12. 2019. 

• Starosta pověřil kontrolní výbor ke kontrole platnosti revizí elektrospotřebičů, které jsou používány v bývalé 

škole v Řikovicích. Revizní zprávy předloží pověřený člověk z SDH Řikovice. Kontrola do příštího zasedání. 

• Starosta pověřil finanční výbor ke kontrole Mateřské školy Morašice, okres Svitavy a  Masarykovy základní 

školy Morašice, okres Svitavy. Kontrolu provést do příštího zasedání zastupitelstva. 

• Starosta pověřil finanční výbor k následné kontrole hospodaření SH ČMS SDH Říkovice po přidělení dotace. 

Kontrola proběhne do příštího zasedání zastupitelstva. 

• ZO souhlasí s objednáním 2x plaveckého bazénu pro plavání občanů a 1x bruslení.                                                

Pro:   9     Proti:      Zdrželi se:  

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele UP z.s., 569 51  

Morašice 96, na pořádání Benefičního festivalu Hudba pomáhá,  ve výši celkem 5.000,- Kč.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele UP z.s., 569 51  Morašice 96, na pořádání 

Benefičního festivalu Hudba pomáhá,  ve výši celkem 5.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele UP z.s., 569 51  Morašice 96, na pořádání 

Benefičního festivalu Hudba pomáhá,  ve výši celkem 5.000,- Kč.                     Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele Myslivecký spolek 

Morašice na podporu srnčí zvěře v přírodě  ve výši celkem 5.000,- Kč.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 pro žadatele Myslivecký spolek Morašice na podporu srnčí zvěře 

v přírodě   ve výši celkem 5.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2019 pro žadatele Myslivecký spolek Morašice na podporu srnčí zvěře v přírodě,  ve výši celkem 

5.000,- Kč.                   Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku jednání k nabídce prodeje nemovitostí a pozemků na Kaučině 

• ZO projednalo nabídku na mobilní rozhlas. ZO souhlasí s pořízením aplikace                                                                       

Pro:     Proti: 10    Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se změnou závazných ukazatelů pro Masarykovu základní školu Morašice na rok 2019 – navýšení 

o 40.000,- Kč na částečnou úhradu tisku Almanachu ke 150. výročí založení školy.                                                                                   

Pro:  10   Proti:      Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s návrhem ředitele Masarykovy základní školy Morašice na prázdninový provoz školní družiny                                  

Pro:  10   Proti:    Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí na základě nabídky VHOS Moravská Třebová se zadáním vypracování projektové dokumentace 

na výměnu části vodovodního řadu Morašice  podle nabídky VHOS. ZO požaduje vypracování projektové 

dokumentace na staré části řadu.                                      Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO  souhlasí se zakoupením 1 ks kontejneru na bioodpad.          Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:                                                 

• ZO souhlasí se zadáním vypracování návrhu na přestavbu zasedací místnosti obecního úřadu                          

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s jednáním o odkoupení části vybavení Občerstvení na hřišti, současný nájemce předloží nabídku 

na odprodej.                                       Pro: 10   Proti:     Zdrželi se:      

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 10 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou k zápisu                                                                           
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Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

 

 

 

 

 

V Morašicích  28.8.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


