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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 2 
konaného dne  14. listopadu 2018   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 20 00  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            

Nepřítomni: - 

Omluveni: - 

Ověřovatelé zápisu: Famfulík Jiří, Jarešová Pavlína  
  

 

1) Starosta každému přítomnému kopii zápisu z 36. zasedání  bývalého zastupitelstva obce. 

2) Oslavenci do konce roku žádní nejsou 

3) ZO odsouhlasilo složení komisí a výborů (předsedové zvýrazněni):  

     Kontrolní výbor: Famfulík Jiří, Jareš Josef, Nováček Jan.  

     Finanční výbor: Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, Coufalová Stanislava.  

     Výbor pro územní rozvoj: Mgr. Hana Štěpánová, Rajman Karel, Ing. Jokeš Josef.  

     Ekologická komise: Štěpán Josef, Famfulík Jiří, Ing. Zehnálek Petr, .  

     Stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa Josef.  

     Kulturní komise: Jarešová Pavlína, Klejchová Martina, Stráníková Jaroslava.  

     Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:    . 

4) 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 14.11.2018 ve výši: 

     Neuvolněný člen zastupitelstva obdrží 330,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,      

     který je zároveň členem výboru či komise 700,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,     

     který je zároveň předsedou komise či výboru 1.100,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen  

     zastupitelstva místostarosta 5.900,- Kč měsíčně.  

     Pro: 11         Proti:        Zdrželi se:     

5) 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 ZaM poskytuje 

nejvyšší odměna.                                                                                                                     

Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:     

6) ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členy zastupitelstva obce 

Karlem Rajmanem, Mgr. Hanou Štěpánovou a Pavlínou Jarešovou na zajišťování kulturních 

a společenských akcí mimo pracovní náplň a dobu 

Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:    

7) Starosta  stanovil inventurní komisi a pověřil ji provedením inventur majetku Obce Morašice 

k 31.12.2018. Složení komise: celý výbor kontrolní, účetní Jarmila Šiklová a starosta Karel 

Rajman jako předseda komise.  

8)  ZO jmenuje jako zástupce Obce Morašice do správní rady Mikroregionu Litomyšlsko 

zastupitelku Mgr. Hanu Štěpánovou.                                                                                       

Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:    

9) Starosta pověřuje finanční výbor k průběžné kontrole příspěvkových organizací, to je 

Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy  a Mateřské školy Morašice, okres 

Svitavy. Dále je pověřuje ke kontrole použití finančních prostředků po přidělené dotaci od 
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obce Morašice u Římskokatolické církve a Mysliveckého sdružení Morašice po přidělení 

dotace od Obce Morašice. 

10)  ZO souhlasí s podáním žádosti na stanovení dopravního značení na silnici Lažany – 

Říkovice, umístění dopravních značek B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů 

s dodatkovou tabulkou E13Mimo dopravní obsluhu                                                                                         

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se: 

11)  ZO vzalo na vědomí Výroční zprávu Masarykovy základní školy Morašice 

12)  ZO vzalo na vědomí Výpověď nájmu nebytových prostor Morašice čp. 178 – občerstvení na 

hřišti od fy KAZO s.r.o. z 1.10.2018. ZO souhlasí se zrušením této výpovědi podanou fy 

KAZO s.r.o. dne 24.10.2018                                                                                                                  

Pro:  11      Proti:          Zdrželi se: 

13) ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy CVP 2018 mezi Obcí Morašice a Městem 

Litomyšl v Projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP 

Litomyšl“. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.                                                             

Pro:  11     Proti:       Zdrželi se: 

14) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2018 Středisku 

sociálních služeb Salvia z.ú. Svitavy na osobní asistenci občance Morašic ve výši 4.000,- Kč. 

ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 Středisku 

sociálních služeb Salvia z.ú. Svitavy na osobní asistenci občance Morašic ve výši 4.000,- Kč. 

ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 

Středisku sociálních služeb Salvia z.ú. Svitavy na osobní asistenci občance Morašic ve výši 

4.000,- Kč.                                                                                                                                    

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se: 

15)   ZO souhlasí s uzavřením Dohody v souvislosti s prodejem pozemku p.č. 271/12 v k.ú. 

Říkovice mezi Obcí Morašice na straně jedné, manželi ….. na straně druhé a …..na straně 

třetí.                                                                                                                                        

Pro: 11       Proti:       Zdrželi se:      

16)  ZO souhlasí na základě písemné žádosti z 19.10.2018 s uzavřením smlouvy na poskytnutí 

finanční podpory panu ….. na provoz prodejny Potravin v Morašicích ve výši 40.000,- Kč.  

Do smlouvy bude zahrnuta podmínka vázanosti podpory s udržením provozu prodejny do 

31.3.2019                                                                                                                               

Pro:  11      Proti:     Zdrželi se: 

17)  ZO souhlasí s uzavřením Dohody o společné žádosti o dotaci a společném pořízení 

kompostérů a štěpkovačů mezi obcemi Makov, Chotovice a Morašice.                                

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se:  

18)  ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných 

doložených nákladů maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny panu ….. 

z důvodu ztráty vody v kopané studni u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                    

Pro: 11        Proti:        Zdrželi se:       

19)  ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných 

doložených nákladů maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny manželům 

……… z důvodu ztráty vody v kopané studni u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                                                                                                              

Pro:  11       Proti:        Zdrželi se:    

20)  ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2018 Up z.s. Morašice 

96 na benefiční festival Hudba pomáhá ve výši 5.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 Up z.s. Morašice 96 na benefiční festival Hudba 

pomáhá ve výši 5.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2018 Up z.s. Morašice 96 na benefiční festival Hudba pomáhá ve 

výši 5.000,- Kč.                                                                                                                       

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se: 
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21)   ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2018 Mysliveckému 

spolku, Morašice 96 na podporu srnčí zvěře v přírodě ve výši 5.000,- Kč. ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 Mysliveckému spolku, Morašice 96 

na podporu srnčí zvěře v přírodě ve výši 5.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 Mysliveckému spolku, Morašice 96 

na podporu srnčí zvěře v přírodě ve výši 5.000,- Kč.                                                                                                                       

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se:     

22)  ZO souhlasí s vydáním kladného závazného stanoviska Obce Morašice k projektové 

dokumentaci pro vydání společného povolení akce Morašice stáj pro jalovice za podmínky 

závazného stanoviska vodohospodářského orgánu a orgánu ochrany životního prostředí 

k dodržení kvality a dostatku vody z vrtů.                                                                              

Pro: 11      Proti:       Zdrželi se:                                                                                     

23)  ZO vzala na vědomí usnesení valné hromady Představenstva společnosti ČSAD Ústí nad 

Orlicí 

24)  ZO vzalo na vědomí, že Obec Morašice obdržela od EKO-Kom a.s. odměnu 20.564,- Kč za 

vytříděný odpad ve 3. čtvrtletí 2018   

25)  ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Morašice z 31.10.2018 

s výsledkem: při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky 

26)  ZO souhlasí s hlavními body organizace Obecního plesu dne 23.2.2019: hudba zajištěna 

Vepřo knedlo zelo, občerstvení a tombola Sokol Morašice, jídlo Stříteský, vstupné Obec Pro:  

11   Proti:     Zdrželi se: 

27)  ZO souhlasí, že bude objednán bazén na plavání pro občany obce na prosinec 2018 nebo 

leden 2019, zimní stadion na bruslení pro občany na leden – únor 2019, oboje dle volných 

termínů                                                                                                                                    

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se: 

28)  ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 – úprava rozpočtu ve výdajích: práce JCB 

úprava prostranství směrem na Vidlatou Seč v částce 28.000,- Kč. Úpravu rozpočtu 

odsouhlasil na základě pravomoci dané ZO starosta obce dne 15.10.2018. 

29)  ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 12 – avízo Pardubického kraje č. 43 neinvestiční 

dotace na realizaci akce „Oprava silnice Lažany Řikovice“ ve výši 1 milion Kč. RO je 

přílohou zápisu.                                                                                                                       

Pro :   11    Proti:       Zdrželi se: 

30)  ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 13 – úprava rozpočtu mezi položkami.                   

Pro:   11    Proti:       Zdrželi se: 

31) Různé: - poškození auta a světla řeší PČR   

             - koncerty Hudba pomáhá 25.11. v 17.00 a 19.30 hod.                                                               

              - rozsvícení vánočních stromů 1.12. v 17.00 Říkovice, 2.12. v 16.00 Morašice  

              - příští zastupitelstvo 12.12.2018 v 18.00 hod.      

32)  Nájemce Občerstvení na hřišti podal návrh ZO na odkoupení objektu Rychta z důvodu 

zlepšení kulturního a společenského vyžití v obci, provozování zařízení Obcí. Návrh bude 

projednán na příštím zasedání ZO 

                                              

                                                                                                                       
 

 

 

Usnesení ZO ze dne 14.11.2018      
• ZO odsouhlasilo složení komisí a výborů (předsedové zvýrazněni):  

            Kontrolní výbor: Famfulík Jiří, Jareš Josef, Nováček Jan.  

           Finanční výbor: Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, Coufalová Stanislava.  
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           Výbor pro územní rozvoj: Mgr. Hana Štěpánová, Rajman Karel, Ing. Jokeš Josef.  

           Ekologická komise: Štěpán Josef, Famfulík Jiří, Ing. Zehnálek Petr, .  

           Stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa Josef.  

           Kulturní komise: Jarešová Pavlína, Klejchová Martina, Stráníková Jaroslava.  

                 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 14.11.2018 ve výši: 

            Neuvolněný člen zastupitelstva obdrží 330,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,      

            který je zároveň členem výboru či komise 700,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen      

            zastupitelstva, který je zároveň předsedou komise či výboru 1.100,- Kč měsíčně.   

            Neuvolněný člen zastupitelstva místostarosta 5.900,- 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 ZaM poskytuje nejvyšší odměna.                                                                                                                     

Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:     

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

Rajmanem, Mgr. Hanou Štěpánovou a Pavlínou Jarešovou na zajišťování kulturních a společenských akcí 

mimo pracovní náplň a dobu 

      Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:    

• Starosta  stanovil inventurní komisi a pověřil ji provedením inventur majetku Obce Morašice k 31.12.2018. 

Složení komise: celý výbor kontrolní, účetní Jarmila Šiklová a starosta Karel Rajman jako předseda 

komise.  

• ZO jmenuje jako zástupce Obce Morašice do správní rady Mikroregionu Litomyšlsko zastupitelku Mgr. 

Hanu Štěpánovou.                                                                                                                                         

Pro:  11        Proti:        Zdrželi se:    

• Starosta pověřuje finanční výbor k průběžné kontrole příspěvkových organizací, to je Masarykovy základní 

školy Morašice, okres Svitavy  a Mateřské školy Morašice, okres Svitavy. Dále je pověřuje ke kontrole 

použití finančních prostředků po přidělené dotaci od obce Morašice u Římskokatolické církve a 

Mysliveckého sdružení Morašice po přidělení dotace od Obce Morašice. 

• ZO souhlasí s podáním žádosti na stanovení dopravního značení na silnici Lažany – Říkovice, umístění 

dopravních značek B4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13Mimo dopravní 

obsluhu                                                                                                                                                         

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí Výpověď nájmu nebytových prostor Morašice čp. 178 – občerstvení na hřišti od fy 

KAZO s.r.o. z 1.10.2018. ZO souhlasí se zrušením této výpovědi podanou fy KAZO s.r.o. dne 24.10.2018                                                                                                                  

Pro:  11      Proti:          Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy CVP 2018 mezi Obcí Morašice a Městem Litomyšl v Projektu 

„Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. ZO pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.                                                                                                                                                       

Pro:  11     Proti:       Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2018 Středisku sociálních služeb 

Salvia z.ú. Svitavy na osobní asistenci občance Morašic ve výši 4.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 Středisku sociálních služeb Salvia z.ú. Svitavy na osobní 

asistenci občance Morašic ve výši 4.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2018 Středisku sociálních služeb Salvia z.ú. Svitavy na osobní asistenci občance 

Morašic ve výši 4.000,- Kč.                                                                                                                                                        

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Dohody v souvislosti s prodejem pozemku p.č. 271/12 v k.ú. Říkovice mezi Obcí 

Morašice na straně jedné, manželi ….. na straně druhé a …..na straně třetí.                                                                                                                                                     

Pro: 11       Proti:       Zdrželi se:    

• ZO souhlasí na základě písemné žádosti z 19.10.2018 s uzavřením smlouvy na poskytnutí finanční podpory 

panu ….. na provoz prodejny Potravin v Morašicích ve výši 40.000,- Kč.  Do smlouvy bude zahrnuta 

podmínka vázanosti podpory s udržením provozu prodejny do 31.3.2019                                                                                                                               

Pro:  11      Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Dohody o společné žádosti o dotaci a společném pořízení kompostérů a 

štěpkovačů mezi obcemi Makov, Chotovice a Morašice.                                                                               

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se:  
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• ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných doložených nákladů 

maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny panu ….. z důvodu ztráty vody v kopané studni 

u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                    

Pro: 11        Proti:        Zdrželi se:    

• ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných doložených nákladů 

maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny manželům ….. z důvodu ztráty vody v kopané 

studni u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                                                                                                              

Pro:  11       Proti:        Zdrželi se:    

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2018 Up z.s. Morašice 96 na 

benefiční festival Hudba pomáhá ve výši 5.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2018 Up z.s. Morašice 96 na benefiční festival Hudba pomáhá ve výši 5.000,- Kč. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 Up z.s. Morašice 96 na 

benefiční festival Hudba pomáhá ve výši 5.000,- Kč.                                                                                                                       

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se: 

•   ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2018 Mysliveckému spolku, 

Morašice 96 na podporu srnčí zvěře v přírodě ve výši 5.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu 

o poskytnutí dotace v roce 2018 Mysliveckému spolku, Morašice 96 na podporu srnčí zvěře v přírodě ve 

výši 5.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2018 

Mysliveckému spolku, Morašice 96 na podporu srnčí zvěře v přírodě ve výši 5.000,- Kč.                                                                                                                       

Pro: 11       Proti:        Zdrželi se:     

• ZO souhlasí s vydáním kladného závazného stanoviska Obce Morašice k projektové dokumentaci pro 

vydání společného povolení akce Morašice stáj pro jalovice za podmínky závazného stanoviska 

vodohospodářského orgánu a orgánu ochrany životního prostředí k dodržení kvality a dostatku vody z vrtů.                                                                              

Pro: 11      Proti:       Zdrželi se:     

• ZO souhlasí s hlavními body organizace Obecního plesu dne 23.2.2019: hudba zajištěna Vepřo knedlo 

zelo, občerstvení a tombola Sokol Morašice, jídlo Stříteský?, vstupné Obec Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí, že bude objednán bazén na plavání pro občany obce na prosinec 2018 nebo leden 2019, zimní 

stadion na bruslení pro občany na leden – únor 2019, oboje dle volných termínů                                                                                                                                    

Pro:  11      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 – úprava rozpočtu ve výdajích: práce JCB úprava 

prostranství směrem na Vidlatou Seč v částce 28.000,- Kč. Úpravu rozpočtu odsouhlasil na základě 

pravomoci dané ZO starosta obce dne 15.10.2018. 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 12 – avízo Pardubického kraje č. 43 neinvestiční dotace na 

realizaci akce „Oprava silnice Lažany Řikovice“ ve výši 1 milion Kč. RO je přílohou zápisu.                                                                                                                       

Pro :   11    Proti:       Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 13 – úprava rozpočtu mezi položkami.                                         

Pro:   11    Proti:       Zdrželi se: 

                                                                                    

   

 

V Morašicích  31.10.2018    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  
 
 
 

 
 


