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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 14 
konaného dne  15. ledna 2020   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, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, 

 Mgr. Štěpánová Hana  od bodu 4 

Nepřítomni: - 

Omluveni:   
 

 Ověřovatelé zápisu: Klejchová Martina, Štěpán Josef  
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 13. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

Předají je zastupitelé Rajman, ing. Stříteský,                                 Pro:  10     Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2020 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka ve 

výši 20,- Kč na občana a rok.                                               Pro: 10     Proti:        Zdrželi se: 

4)  ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Domovu pro seniory 

Sloupnice, Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 

20.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Domovu 

pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany 

obce ve výši 20.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2020 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258 na náklady za 

pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 20.000,- Kč.          Pro: 11    Proti:   Zdrželi se:  

5) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Bui Van Chinh, 

Morašice 109, na podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Bui Van Chinh, Morašice 109, na 

podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Bui Van Chinh, Morašice 109, na 

podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč.  Do smlouvy bude zahrnuta podmínka 

vázanosti podpory s udržením provozu prodejny do 31.12.2020, v případě dřívějšího uzavření 

vrátí poměrnou část             Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

6) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Stanislavě Coufalové 

Morašice 76 na uspořádání dětského karnevalu a masopustního průvodu ve výši 6.000,- Kč. ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Stanislavě Coufalové 

Morašice 76 na uspořádání dětského karnevalu a masopustního průvodu ve výši 6.000,- Kč. ZO 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Stanislavě 

Coufalové Morašice 76 na uspořádání dětského karnevalu a masopustního průvodu ve výši 

6.000,- Kč.                                                                              Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

7) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Sboru dobrovolných 

hasičů Říkovice na akce pořádané pro občany ve výši 15.000,- Kč. ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Sboru dobrovolných hasičů Říkovice na 

akce pořádané pro občany ve výši 15.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Sboru dobrovolných hasičů Říkovice na akce pořádané 

pro občany ve výši 15.000,- Kč.                                                         Pro: 11    Proti:     Zdrželi se:  

8) ZO souhlasí s s vyvěšením nabídky na nájem nebytových prostor v domě čp. 75 v Morašicích – 

bývalá ordinace a čekárna o ploše 24,2 m2 a 15,95 m2               Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na pronájem nebytových prostor v domě čp. 75 v Morašicích 

– místnost o ploše 25,2 m2                                                                Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

10) ZO schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků), že výše měsíčních odměn bude neuvolněným 

členům zastupitelstva obce poskytována od 1.2.2020 ve výši: 

     Neuvolněný člen zastupitelstva obdrží 400,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,      

     který je zároveň členem výboru či komise 800,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,     

     který je zároveň předsedou komise či výboru 1.300,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen  

     zastupitelstva místostarosta 6.500,- Kč měsíčně.      Pro:   11       Proti:        Zdrželi se:     

11) ZO stanoví v souladu s ustanovením § 74 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, že při souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členu 

zastupitelstva obce odměna za tu z jeho funkcí, za niž se podle rozhodnutí ZO poskytuje nejvyšší 

odměna.                                                                        Pro:   11       Proti:        Zdrželi se:    

12) ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu v roce 2020 mezi obcí a členy zastupitelstva 

obce Karlem Rajmanem, a Pavlínou Jarešovou na zajišťování kulturních a společenských akcí a 

Jiřím Famfulíkem na zajišťování sportovních a zájmových činností mimo pracovní náplň a dobu      

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

13) ZO odsouhlasilo, že trenér fotbalu elévů a školičky obdrží za práci ve prospěch obce odměnu 

5.000,- Kč.                                       Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

14) ZO odsouhlasilo Kupní smlouvu č. 01/20/HSYM-NS mezi Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, pracoviště Svitavy a Obcí Morašice na pozemek p.č. 798/5                    

Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

15) ZO vzalo na vědomí informace o zajištění obecního plesu – výběrčí, nájem sál, příprava, hudba, 

hasičská služba, kontrola únikových cest Obec, večeře hudba myslivci, plakáty, občerstvení, 

občerstvení hudba, tombola, šatna Sokol. Myslivecká kuchyně otevřena od 17 hod. 

16) ZO odsouhlasilo vstupné na obecní ples 29.2.2020 ve výši 80,- Kč                                              

Pro: 11      Proti:     Zdrželi se: 

17) ZO souhlasí s darováním dárkového balíčku do tomboly na obecní ples v hodnotě 400,- Kč                                   

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se: 

18) ZO odsouhlasilo výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2020, složenou ze členů: 

starosta, místostarostka a členové stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa 

Josef.                                                                       Pro: 11      Proti:       Zdrželi se: 

19) ZO vzalo na vědomí informaci o výsledku Tříkrálové sbírky: Morašice – 23.961,- Kč , Říkovice 

- 8.841,-  Kč, Lažany – 2.428,- Kč , Višňáry – 3.435,- Kč. Celkem 38.665,- Kč (o necelých 9 tis. 

více než loni.  

20)  ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření Masarykovy základní 

školy Morašice, Mateřské školy Morašice 

21)  ZO  na základě doporučení výběrové komise odsouhlasilo zhotovitele projektové dokumentace 

na akci Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa firmu PC PROJEKT Ing. František Pravec.     

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

22) ZO vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci 

Vodovodní přivaděč pro svazek obcí Fiala – vybrán zhotovitel VHOS Moravská Třebová 

23) ZO nesouhlasí s připojením k výzvě Vlajka pro Tibet.           Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 1 

24) Akce do rozpočtu 2020: 

• spolufinancování dotace údržba stromy 

• spolufinancování dotace schody 

• spolufinancování dotace oprava hřiště Říkovice 

• spolufinancování dotace projekt vodovod 

• spolufinancování dotace hasičský dopravní automobil 

• spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA, 

vše v případě že bude získána dotace 

• úprava zasedací místnosti 
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• sečení k traktoru 

• kopírka 

• 2 vycházkové uniformy ženy SDH Říkovice 

• opravy místních komunikací 

• Nákup knih do obecní knihovny, příspěvek na výměnný fond do Svitav  

• Spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA, v případě že bude získána 

dotace 

• Nákup nových akumulátorů do reproduktorů veřejného rozhlasu dle potřeby 

• Krizový fond  

• Čistění další části kanalizace  

• Pasportizace kanalizace a hřbitova 

• Osvětlení Višňáry, Říkovice 

• Poplatek za psa v útulku pro případ potřeby 

• Oprava  kanalizační šachty ve středu Morašic, monitoring 

• Deratizace kanalizace 

25)  Různé 

        - příští zasedání ZO 19.2.2020 v 18 hod.   

        - plavání 14.2.2020 v 19 hod. 

        - čarodějnice Morašice   

        - posezení důchodci Lubná 22.3.2020 od 13 hod. Lubná 

        -  23.5. oslavy 120 Sokol + 50 fotbal 

        - hasičské DA 

                                                                                                                                                                      
Usnesení ZO ze dne 15.1.2020  

• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předají je zastupitelé 

Rajman, ing. Stříteský, Rajman                                              Pro:  10     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2020 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka ve výši 20,- Kč na 

občana a rok.                                               Pro: 10     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Domovu pro seniory Sloupnice, 

Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 20.000,- Kč. ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní 

Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 20.000,- Kč. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Domovu pro seniory Sloupnice, 

Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 20.000,- Kč.                

Pro: 11    Proti:   Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Bui Van Chinh, Morašice 109, na 

podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2020 Bui Van Chinh, Morašice 109, na podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. 

ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Bui Van Chinh, 

Morašice 109, na podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč.  Do smlouvy bude zahrnuta 

podmínka vázanosti podpory s udržením provozu prodejny do 31.12.2020, v případě dřívějšího uzavření vrátí 

poměrnou část             Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Stanislavě Coufalové Morašice 76 

na uspořádání dětského karnevalu a masopustního průvodu ve výši 6.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Stanislavě Coufalové Morašice 76 na uspořádání dětského karnevalu 

a masopustního průvodu ve výši 6.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2020 Stanislavě Coufalové Morašice 76 na uspořádání dětského karnevalu a masopustního 

průvodu ve výši 6.000,- Kč.                                                                              Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Sboru dobrovolných hasičů 

Říkovice na akce pořádané pro občany ve výši 15.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2020 Sboru dobrovolných hasičů Říkovice na akce pořádané pro občany ve výši 

15.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Sboru 

dobrovolných hasičů Říkovice na akce pořádané pro občany ve výši 15.000,- Kč.                                                         

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se:  

• ZO souhlasí s s vyvěšením nabídky na nájem nebytových prostor v domě čp. 75 v Morašicích – bývalá ordinace 
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a čekárna o ploše 24,2 m2 a 15,95 m2               Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na pronájem nebytových prostor v domě čp. 75 v Morašicích – místnost o 

ploše 25,2 m2                                                                Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků), že výše měsíčních odměn bude neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytována 

od 1.2.2020 ve výši: 

              Neuvolněný člen zastupitelstva obdrží 400,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,      

              který je zároveň členem výboru či komise 800,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,     

              který je zároveň předsedou komise či výboru 1.300,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen  

              zastupitelstva místostarosta 6.500,- Kč měsíčně.      Pro:   11       Proti:        Zdrželi se:     

• ZO stanoví v souladu s ustanovením § 74 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, že při souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva obce odměna za tu 

z jeho funkcí, za niž se podle rozhodnutí ZO poskytuje nejvyšší odměna.                                                                        

Pro:   11       Proti:        Zdrželi se:    

• ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu v roce 2020 mezi obcí a členy zastupitelstva obce Karlem 

Rajmanem, a Pavlínou Jarešovou na zajišťování kulturních a společenských akcí a Jiřím Famfulíkem na 

zajišťování sportovních a zájmových činností mimo pracovní náplň a dobu      Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo, že trenér fotbalu elévů a školičky obdrží za práci ve prospěch obce odměnu 5.000,- Kč.                                       

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo Kupní smlouvu č. 01/20/HSYM-NS mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, pracoviště Svitavy a Obcí Morašice na pozemek p.č. 798/5                    Pro: 11   Proti:     Zdrželi 

se: 

• ZO odsouhlasilo vstupné na obecní ples 29.2.2020 ve výši 80,- Kč                                              Pro: 11      Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s darováním dárkového balíčku do tomboly na obecní ples v hodnotě 400,- Kč                                   

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2020, složenou ze členů: starosta, 

místostarostka a členové stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa Josef.                                                                       

Pro: 11      Proti:       Zdrželi se: 

• ZO  na základě doporučení výběrové komise odsouhlasilo zhotovitele projektové dokumentace na akci 

Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa firmu PC PROJEKT Ing. František Pravec.     Pro: 11    Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s připojením k výzvě Vlajka pro Tibet.           Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 1 

• Akce do rozpočtu 2020: 

• spolufinancování dotace údržba stromy 

• spolufinancování dotace schody 

• spolufinancování dotace oprava hřiště Říkovice 

• spolufinancování dotace projekt vodovod 

• spolufinancování dotace hasičský dopravní automobil 

• spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA, 

vše v případě že bude získána dotace 

• úprava zasedací místnosti 

• sečení k traktoru 

• kopírka 

• 2 vycházkové uniformy ženy SDH Říkovice 

• opravy místních komunikací 

• Nákup knih do obecní knihovny, příspěvek na výměnný fond do Svitav  

• Spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA, v případě že bude získána dotace 

• Nákup nových akumulátorů do reproduktorů veřejného rozhlasu dle potřeby 

• Krizový fond  

• Čistění další části kanalizace  

• Pasportizace kanalizace a hřbitova 

• Osvětlení Višňáry, Říkovice 

• Poplatek za psa v útulku pro případ potřeby 

• Oprava  kanalizační šachty ve středu Morašic, monitoring 

• Deratizace kanalizace 
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V Morašicích  15.1.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


