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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 15 
konaného dne  19. února 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,  

Nepřítomni: - 

Omluveni: Mgr. Štěpánová Hana  
 

 Ověřovatelé zápisu: Nováček Jan, Ing. Stříteský Vladimír 
  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 14. 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 souhlasí s vyvěšením nabídky na pronájem nebytových prostor v domě čp. 178 v Morašicích 

o ploše 60 m2 – Občerstvení na hřišti                                         Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

4) ZO odsouhlasilo finanční příspěvek pro rok 2020 do sdruženého fondu na nákup knih pro 

Městskou knihovnu ve Svitavách ve výši 3.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o 

poskytnutí příspěvku.                                             Pro: 10    Proti:     Zdrželi se 

5) ZO vzalo na vědomí informaci o odměně za vytříděný odpad za IV. čtvrtletí 2019 od fy 

EKOKOM ve výši 19.702,50 Kč 

6) ZO na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy, 

odsouhlasilo převedení výsledku hospodaření z roku 2019 ve výši 178.291,71 Kč do rezervního 

fondu.                                                              Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

7) ZO vzalo na vědomí žádost o uvolnění z funkce ředitele Masarykovy základní školy Morašice  

8) ZO vzalo na vědomí informaci o vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele Masarykovy 

základní školy Morašice 

9) ZO vzalo na vědomí ze strany kontrolního výboru inventarizační zprávu. Byla provedena 

inventarizace majetku a závazků obce Morašice ke dni 31.12.2019. Zastupitelstvo schvaluje 

inventarizační zprávu.                                                 Pro: 10    Proti:       Zdrželi se: 

10) ZO odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v r. 2020 

na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Morašice.    Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO odsouhlasilo členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR na rok 2020 ve výši: 

pevná částka 2.500,- Kč a 2,- Kč na občana tj. 1.432,- Kč, celkem 3.932,- Kč.                             

                                                                                Pro: 10   Proti:    Zdrželi se: 

12) ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Morašice a Up z.s. Morašice na          

1 místnost v budově čp. 75 Morašice o ploše 25,2 m2            Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

13) ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Morašice a Up z.s. Morašice na          

2 místnosti v budově čp. 75 Morašice o ploše 24,2 m2 a 15,95 m2           Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se: 

14) ZO vzalo na vědomí Návrh na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu obce Morašice, 

podaného u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice   

15) ZO byl předložen návrh rozpočtu na r. 2020, bude vyvěšen na úřední desce a schválen v březnu 

16) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Českému svazu 

včelařů, základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 

4.000,- Kč.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Českému 

svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve 

výši 4.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2020 Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na 
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činnost organizace ve výši 4.000,- Kč                       Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

17) ZO souhlasí se změnou průběhu katastrální hranice. Nově bude pod k.ú. Dolní Újezd u 

Litomyšle spadat část místní komunikace na Václavkách, část pozemku parc.č. 450/1 v k.ú. 

Říkovice u Litomyšle  ve vlastnictví obce Morašice.              Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

18) Různé – příští zasedání OZ 18.3.2020                                                                                                          

           -  plavání 66 občanů                                                                                                                          

           -  sběr papíru informace 

           - ples zajištění, úklid  

                                                                                                                                                                      
Usnesení ZO ze dne 19. 2. 2020  

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

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

• ZO souhlasí s vyvěšením nabídky na pronájem nebytových prostor v domě čp. 178 v Morašicích o ploše 60 m2 

– Občerstvení na hřišti                                         Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo finanční příspěvek pro rok 2020 do sdruženého fondu na nákup knih pro Městskou knihovnu 

ve Svitavách ve výši 3.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku.                                             

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se 

• ZO na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy, odsouhlasilo převedení 

výsledku hospodaření z roku 2019 ve výši 178.291,71 Kč do rezervního fondu.                                                              

Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí ze strany kontrolního výboru inventarizační zprávu. Byla provedena inventarizace majetku 

a závazků obce Morašice ke dni 31.12.2019. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu.                                                 

Pro: 10    Proti:       Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v r. 2020 na nákup 

nového dopravního automobilu pro JSDH Morašice.    Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR na rok 2020 ve výši: pevná částka 

2.500,- Kč a 2,- Kč na občana tj. 1.432,- Kč, celkem 3.932,- Kč.                             

                                                                                Pro: 10   Proti:    Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Morašice a Up z.s. Morašice na          1 místnost 

v budově čp. 75 Morašice o ploše 25,2 m2            Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Morašice a Up z.s. Morašice na          2 místnosti 

v budově čp. 75 Morašice o ploše 24,2 m2 a 15,95 m2           Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí Návrh na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu obce Morašice, podaného u 

Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice   

• ZO byl předložen návrh rozpočtu na r. 2020, bude vyvěšen na úřední desce a schválen v březnu 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Českému svazu včelařů, základní 

organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, 

Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, 

Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč                       Pro:  10    Proti:        Zdrželi 

se: 

• ZO souhlasí se změnou průběhu katastrální hranice. Nově bude pod k.ú. Dolní Újezd u Litomyšle spadat část 

místní komunikace na Václavkách, část pozemku parc.č. 450/1 v k.ú. Říkovice u Litomyšle  ve vlastnictví obce 

Morašice.              Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

 

 

 

V Morašicích  19.2.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


