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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 17 
konaného dne  22.4 2020   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 19 30  hod. 

 

  

 

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jarešová Pavlína, Klejchová Martina, Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek 

František, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana 

Nepřítomni: - 

Omluveni: Jareš Josef, Ing. Jokeš Josef, 

 Ověřovatelé zápisu: Jiří Famfulík, Pavlína Jarešová 
 

  

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 15. a 16. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

Předají je zastupitelé Rajman, Nováček                                   Pro:  9     Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice 

z.s., Morašice 96 ve výši 50.000,- Kč na podporu pravidelné činnosti fotbalových oddílů TJ 

Sokol Morašice.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 TJ 

Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 50.000,- Kč na podporu pravidelné činnosti 

fotbalových oddílů TJ Sokol Morašice. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 50.000,- Kč na 

podporu pravidelné činnosti fotbalových oddílů TJ Sokol Morašice.                          

 Pro:  9  Proti:     Zdrželi se: 

4) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice 

z.s., Morašice 96 ve výši 6.000,- Kč na příspěvek na turnaj morašických čtvrtí za podmínky, že 

opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., 

Morašice 96 ve výši 6.000,- Kč na příspěvek na turnaj morašických čtvrtí za podmínky, že 

opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu. ZO 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol 

Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 6.000,- Kč na příspěvek na turnaj morašických čtvrtí za 

podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním 

termínu.                          

 Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice 

z.s., Morašice 96 ve výši 10.000,- Kč na příspěvek na oslavy založení Sokol Morašice a 

fotbalového oddílu za podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se 

uskuteční v náhradním termínu.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 

v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 10.000,- Kč na příspěvek na oslavy 

založení Sokol Morašice a fotbalového oddílu za podmínky, že opatření vůči koronaviru 

uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve 

výši 10.000,- Kč na příspěvek na oslavy založení Sokol Morašice a fotbalového oddílu za 

podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním 

termínu.                          

 Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

6) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice 

z.s., Morašice 96 ve výši 3.000,- Kč na příspěvek na dětský den za podmínky, že opatření vůči 

koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.  ZO odsouhlasilo 
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veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve 

výši 3.000,- Kč na příspěvek na dětský den za podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání 

akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve 

výši 3.000,- Kč na příspěvek na dětský den za podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání 

akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.                          

 Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Oblastní charitě 

Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31 ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady středisek 

k poskytování sociálních služeb.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 

v roce 2020 Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31 ve výši 5.000,- Kč na provozní 

náklady středisek k poskytování sociálních služeb. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31 

ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady středisek k poskytování sociálních služeb.                          

 Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

8) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 3.000,- Kč 

na činnost rybářského kroužku.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 

v roce 2020 ve výši 3.000,- Kč na činnost rybářského kroužku. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 3.000,- Kč na činnost 

rybářského kroužku.                          

 Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

9) Zastupitelstvo obce pověřuje Masarykovu základní školu Morašice, okres Svitavy sběrem papíru      

Pro:   9   Proti:     Zdrželi se:   

10) ZO projednalo žádost Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, Pardubice na finanční 

příspěvek na nákup přístroje na zpracování vzorků pro Litomyšlskou nemocnici – formou daru 

Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. ZO souhlasí s pokytnutím daru ve výši 

5.000,- Kč.                                                      Pro: 9    Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO vzalo na vědomí , že obecní úřad jako správce poplatku nebude sankcionovat nezaplacení 

poplatku do určité doby po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona 

o místních poplatcích za místní poplatek za komunální odpad a za místní poplatek ze psů 

nezaplacený do 31.5.2020 z důvodu omezení v důsledku pandemie.  

12) ZO souhlasí se zakoupením 50 ks židlí dle cenové nabídky IN KANCL Česká Třebová pro SDH 

Říkovice za 42.501,- Kč                     Pro: 9    Proti:     Zdrželi se: 

13) ZO vzalo na vědomí zprávu o zamítnutí žádosti o dotaci z OPŽP na Systém separace odpadů 

v obci Morašice. (potřeba 40 bodů, měli jsme 59, dostávali 63 bodů) 

14) Harmonogram uvolňování - Otevření školy a školky.  Ochranné pomůcky, dezinfekce.   

15) Různé: - POZOR i při skončení stavu nouze zůstávají v platnosti opatření vlády a Ministerstva   

               zdravotnictví tj. omezený pohyb osob, roušky …. akce čarodějnice, 1. máj, Den matek,   

              výlet důchodci se ruší, otevření kabin se přesouvá    

            - deratizace květen 

             - změna jízdních řádů od 1.5. 

             - situace v regionu informace 

            - konkurs ředitel školy      

            - příští ZO 27.5.2020      

 

                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 22.4. 2020  

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

Rajman, Nováček                                   Pro:  9     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 

96 ve výši 50.000,- Kč na podporu pravidelné činnosti fotbalových oddílů TJ Sokol Morašice.  ZO odsouhlasilo 



  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice č. 17 

 - 3 - 

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 50.000,- 

Kč na podporu pravidelné činnosti fotbalových oddílů TJ Sokol Morašice. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 50.000,- 

Kč na podporu pravidelné činnosti fotbalových oddílů TJ Sokol Morašice.                          

       Pro:  9  Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 

96 ve výši 6.000,- Kč na příspěvek na turnaj morašických čtvrtí za podmínky, že opatření vůči koronaviru 

uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na 

poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 6.000,- Kč na příspěvek na turnaj 

morašických čtvrtí za podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční 

v náhradním termínu. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 

TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 6.000,- Kč na příspěvek na turnaj morašických čtvrtí za podmínky, 

že opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.                          

       Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 

96 ve výši 10.000,- Kč na příspěvek na oslavy založení Sokol Morašice a fotbalového oddílu za podmínky, že 

opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 10.000,- 

Kč na příspěvek na oslavy založení Sokol Morašice a fotbalového oddílu za podmínky, že opatření vůči 

koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 10.000,- 

Kč na příspěvek na oslavy založení Sokol Morašice a fotbalového oddílu za podmínky, že opatření vůči 

koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.                          

       Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 

96 ve výši 3.000,- Kč na příspěvek na dětský den za podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání akce 

umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace 

v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 96 ve výši 3.000,- Kč na příspěvek na dětský den za podmínky, 

že opatření vůči koronaviru uspořádání akce umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 TJ Sokol Morašice z.s., Morašice 

96 ve výši 3.000,- Kč na příspěvek na dětský den za podmínky, že opatření vůči koronaviru uspořádání akce 

umožní nebo se uskuteční v náhradním termínu.                          

       Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Oblastní charitě Nové Hrady u 

Skutče, Chotovice 31 ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady středisek k poskytování sociálních služeb.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, 

Chotovice 31 ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady středisek k poskytování sociálních služeb. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Oblastní charitě Nové Hrady u 

Skutče, Chotovice 31 ve výši 5.000,- Kč na provozní náklady středisek k poskytování sociálních služeb.                          

       Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 3.000,- Kč na činnost 

rybářského kroužku.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 3.000,- 

Kč na činnost rybářského kroužku. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2020 ve výši 3.000,- Kč na činnost rybářského kroužku.                          

       Pro: 9   Proti:     Zdrželi se: 

• Zastupitelstvo obce pověřuje Masarykovu základní školu Morašice, okres Svitavy sběrem papíru      Pro:   9   

Proti:     Zdrželi se:   

• ZO projednalo žádost Nemocnice Pardubického kraje, Kyjevská 44, Pardubice na finanční příspěvek na nákup 

přístroje na zpracování vzorků pro Litomyšlskou nemocnici – formou daru Nadačnímu fondu pro rozvoj 

zdravotnictví Litomyšlska. ZO souhlasí s pokytnutím daru ve výši 5.000,- Kč.                                                      

Pro: 9    Proti:     Zdrželi se:          

                                                                                                                                                                    

• ZO vzalo na vědomí , že obecní úřad jako správce poplatku nebude sankcionovat nezaplacení poplatku do 

určité doby po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích za místní 

poplatek za komunální odpad a za místní poplatek ze psů nezaplacený do 31.5.2020 z důvodu omezení 

v důsledku pandemie.  

• ZO souhlasí se zakoupením 50 ks židlí dle cenové nabídky IN KANCL Česká Třebová pro SDH Říkovice za 

42.501,- Kč                     Pro: 9    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí zprávu o zamítnutí žádosti o dotaci z OPŽP na Systém separace odpadů v obci Morašice. 

(potřeba 40 bodů, měli jsme 59, dostávali 63 bodů) 
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V Morašicích  22.4.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


