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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 20 
konaného dne  26.8 2020 v zasedací místnosti OÚ v Morašicích   od 18 00  hod. do 19 30  hod. 

 

  

 

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jarešová Pavlína, Ing. Jokeš Josef,  Klejchová Martina, 

Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana 

Nepřítomni: - 

Omluveni: Nováček Jan 

 Ověřovatelé zápisu: Ing. Stříteský Vladimír, Mgr. Štěpánová Hana 
 

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 19. zasedání  zastupitelstva obce. 

2) Představení nového ředitele Masarykovy základní školy Morašice  

3) Dne  10. 9. 2020 oslaví výročí 65 let paní. Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence 

dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel Josef Štěpán                                                                                    

Pro: 10   Proti:     Zdrželi se: 

4) ZO souhlasí na základě žádosti s prodejem pozemku parc.č. 57/2 v k.ú. Morašice u Litomyšle o 

výměře 29 m2 manželům. Nabídka k prodeji byla řádně vyvěšena na úřední desce a jiný zájemce 

se nepřihlásil. Cena se stanoví na 50,- Kč/m2. Správní poplatek za vklad práv ponesou kupující.                      

Pro: 10    Proti:    Zdrželi se: 

5) ZO souhlasí na základě žádosti občanů s odkoupením části pozemku p.č. 241/15 v k.ú. Morašice 

u Litomyšle o výměře cca 90 m2 od pana. Důvodem je umožnění přístupu žadatelů k jejich 

pozemkům – zahradám.                                                     Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

6) ZO schvaluje zveřejnění záměru bezplatnému převodu p. č. 2748 ostatní plocha – manipulační 

plocha o výměře 1479 m2 v obci Dolní Újezd,  katastrální území Dolní Újezd u Litomyšle na 

Obec Dolní Újezd                                                                            Pro: 10  Proti:   Zdrželi se: 

7) ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-2020624/SOBS VB/01 mezi Obcí Morašice a ČEZ Distribuce a.s. 

Předmětem bude právo budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení 

distribuční soustavy.                                           Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

8) ZO souhlasí se závazkem dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou dopravního automobilu č. 

014D241000313 a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.                                          

.                                                                            Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Up z.s. Morašice ve 

výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním Benefičního festivalu Hudba pomáhá.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Up z.s. Morašice ve výši 

5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním Benefičního festivalu Hudba pomáhá. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Up z.s. Morašice ve 

výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním Benefičního festivalu Hudba pomáhá.                          

                                                                               Pro: 10     Proti:     Zdrželi se: 

10) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Bílá holubice 

mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem 

hospicové péče.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Bílá 

holubice mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené 

s provozem hospicové péče. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2020 Bílá holubice mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč 

na výdaje spojené s provozem hospicové péče.                          

                                                                               Pro: 10     Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO nesouhlasí s poskytnutím finančnímu daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených 
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dětí v ČR, z.s. Prostějov                                             Pro: 10    Proti:    Zdrželi se: 

12) ZO vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o provozování kanalizace a ČOV 

13) ZO vzalo na vědomí, že Obec Morašice obdržela od EKO-Kom a.s. odměnu 24.735,70 Kč za 

vytříděný odpad v 2. čtvrtletí 2020   

14) ZO nesouhlasí s leteckým snímkováním firmou CBS Nakladatelství Zlín.                                      

.                                                                                         Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

15) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 20-56 – 

jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění dopadu 

poklesů daňových příjmů obce v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve výši 

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

16) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 20-58 – 

účelová neinvestiční dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti  

s konáním voleb do zastupitelstva kraje v r. 2020 ve výši 62.000,- Kč                                                                              

.                                                                                        Pro: 10    Proti:     Zdrželi se:     

17)  ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu mezi položkami                                

.                                                                                        Pro: 10    Proti:     Zdrželi se 

18)  Od 1.9.2020 se mění cena obědů závodního stravování z 69,- na 75,- Kč. ZO souhlasí 

s navýšením příspěvku Obce Morašice zaměstnancům ze sociálního fondu na stravování ze 13,- 

na 15,- Kč, uvolněným členům zastupitelstva z 52,- na 55,- Kč. Platnost navýšení od 1.9.2020      

.                                                                                       Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

19) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč 

na výdaje spojené s pořádáním nohejbalového turnaje v Morašicích.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč na výdaje spojené 

s pořádáním nohejbalového turnaje v Morašicích. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním 

nohejbalového turnaje v Morašicích 

                                                                               Pro: 10     Proti:     Zdrželi se: 

20) Různé – pozvánka oslavy 120 let Sokol a 50 let fotbal 

            - příští zasedání ZO 30.9.2020 v 18.00 hod. 

 

                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 26.8. 2020  

• Dne  10. 9. 2020 oslaví výročí 65 let paní. Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovým balíčkem 

v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel Josef Štěpán                                                                                    Pro: 

10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí na základě žádosti s prodejem pozemku parc.č. 57/2 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 29 m2 

manželům. Nabídka k prodeji byla řádně vyvěšena na úřední desce a jiný zájemce se nepřihlásil. Cena se 

stanoví na 50,- Kč/m2. Správní poplatek za vklad práv ponesou kupující.                                                      Pro: 

10    Proti:    Zdrželi se: 

• ZO souhlasí na základě žádosti občanů s odkoupením části pozemku p.č. 241/15 v k.ú. Morašice u Litomyšle o 

výměře cca 90 m2 od pana. Důvodem je umožnění přístupu žadatelů k jejich pozemkům – zahradám.                                                     

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje zveřejnění záměru bezplatnému převodu p. č. 2748 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 

1479 m2 v obci Dolní Újezd,  katastrální území Dolní Újezd u Litomyšle na Obec Dolní Újezd                                                                            

Pro: 10  Proti:   Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-2020624/SOBS VB/01 mezi Obcí Morašice a ČEZ Distribuce a.s. Předmětem bude právo budoucí 

oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy.                                           

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se závazkem dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou dopravního automobilu č. 

014D241000313 a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.                                          .                                                                            

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Up z.s. Morašice ve výši 5.000,- 

Kč na výdaje spojené s pořádáním Benefičního festivalu Hudba pomáhá.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 
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smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Up z.s. Morašice ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním 

Benefičního festivalu Hudba pomáhá. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2020 Up z.s. Morašice ve výši 5.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním Benefičního festivalu 

Hudba pomáhá.                          

                                                                               Pro: 10     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Bílá holubice mobilní hospicová 

péče z.s. Dolní Újezd ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem hospicové péče.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Bílá holubice mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd 

ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem hospicové péče. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Bílá holubice mobilní hospicová péče z.s. Dolní Újezd 

ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s provozem hospicové péče.                          

                                                                               Pro: 10     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s poskytnutím finančnímu daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

Prostějov                                             Pro: 10    Proti:    Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s leteckým snímkováním firmou CBS Nakladatelství Zlín.                                      .                                                                                         

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 2 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 20-56 – jednorázový 

nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění dopadu poklesů daňových příjmů 

obce v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve výši 910.000,- Kč.                                                                    

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se:    

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3 – Avízo Pk pro změnu  rozpočtu obce č. 20-58 – účelová neinvestiční 

dotace z Ministerstva financí ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti  s konáním voleb do zastupitelstva 

kraje v r. 2020 ve výši 62.000,- Kč                                                                              .                                                                                        

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu mezi položkami                                .                                                                                        

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se 

• Od 1.9.2020 se mění cena obědů závodního stravování z 69,- na 75,- Kč. ZO souhlasí s navýšením příspěvku 

Obce Morašice zaměstnancům ze sociálního fondu na stravování ze 13,- na 15,- Kč, uvolněným členům 

zastupitelstva z 52,- na 55,- Kč. Platnost navýšení od 1.9.2020      .                                                                                       

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč na výdaje 

spojené s pořádáním nohejbalového turnaje v Morašicích.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na 

poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 1.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním nohejbalového turnaje v 

Morašicích. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 ve výši 

1.000,- Kč na výdaje spojené s pořádáním nohejbalového turnaje v Morašicích 

                                                                               Pro: 10     Proti:     Zdrželi se: 

 

 

 

V Morašicích  26.8.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


