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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 21 
konaného dne  30. 9. 2020 v zasedací místnosti OÚ v Morašicích   od 18 00  hod. do 19 00  hod. 

 

  

 

Přítomni: Jareš Josef, Jarešová Pavlína, Klejchová Martina, Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek 

František, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef,  

Nepřítomni: - 

Omluveni: Famfulík Jiří, Ing. Jokeš Josef, Mgr. Štěpánová Hana  

 Ověřovatelé zápisu: Nováček Jan, Ropek František 
 

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 20. zasedání  zastupitelstva obce. 

2) Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají 

je zastupitelé Josef Štěpán, Mgr. Hana Štěpánová                                        Pro:  8  Proti:     

Zdrželi se: 

3) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické 

farnosti Morašice, Morašice 1 ve výši 49.000,- Kč na náklady na vybavení a zařízení fary.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické farnosti 

Morašice, Morašice 1 ve výši 49.000,- Kč na náklady na vybavení a zařízení fary. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické 

farnosti Morašice, Morašice 1 ve výši 49.000,- Kč na náklady na vybavení a zařízení fary. 

                                                                               Pro:  8    Proti:     Zdrželi se:    

4) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. OŽPZ/20/23806 mezi Pardubickým krajem a Obcí 

Morašice na poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci 

Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa.          Pro: 8    Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 … ve výši 30.000,- 

Kč na provoz pohostinství a úpravu prostor čp. 13. Podmínkou je zajištění služeb do 31.12.2021, 

v případě nedodržení bude poměrná část dotace vrácena. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 … ve výši 30.000,- Kč na provoz pohostinství a 

úpravu prostor čp. 13. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2020 …. ve výši 30.000,- Kč na provoz pohostinství a úpravu prostor čp. 13. 

                                                                               Pro:  8    Proti:     Zdrželi se:    

6) ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. 21/2020 mezi Obcí Morašice a …na přípravu a 

organizační zajištění výběru zhotovitele projektové dokumentace Morašice – intenzifikace ČOV                     

Pro: 8    Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. 22/2020 mezi Obcí Morašice a … na obstarání 

záležitosti týkající se zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje 

v rámci programu „Rozvoj infrastruktury. v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou 

vodou a odkanalizování) obcí Pardubického kraje, na zpracování projektové dokumentace pro 

akci Morašice – intenzifikace ČOV                     Pro:  8   Proti:     Zdrželi se: 

8) ZO nesouhlasí s prezentací obce v brožuře Města a obce Pardubický kraj                            Pro:  8   

Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO vzalo na vědomí výroční zprávu za školní rok 2019-2020 Masarykovy základní školy 

Morašice 

10) Starosta předal předsedovi ekologické komise žádost na kácení stromu 

11)  ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu mezi položkami                                

.                                                                                        Pro: 8    Proti:     Zdrželi se 

12) Různé – návrh p. Nováčka na zbudování přístřešku u autobusové zastávky v Morašicích 

           - doplnění sloupku k překladu před Říkovicemi 

           - zprůchodnění cesty Lažany 
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           - informace o odstávkách el. Energie 

           - situace COVID 

                  - příští zasedání ZO 4. 11. 2020 v 18.00 hod. 

 

 

  

                                                                                                                                                
Usnesení ZO ze dne 30.9. 2020  

• . Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají je zastupitelé 

Josef Štěpán, Mgr. Hana Štěpánová                                        Pro:  8  Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické farnosti Morašice, 

Morašice 1 ve výši 49.000,- Kč na náklady na vybavení a zařízení fary.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 Římskokatolické farnosti Morašice, Morašice 1 ve výši 49.000,- Kč 

na náklady na vybavení a zařízení fary. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2020 Římskokatolické farnosti Morašice, Morašice 1 ve výši 49.000,- Kč na náklady na vybavení 

a zařízení fary. 

                                                                               Pro:  8    Proti:     Zdrželi se:    

• ZO souhlasí s uzavřením smlouvy č. OŽPZ/20/23806 mezi Pardubickým krajem a Obcí Morašice na poskytnutí 

investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. 

etapa.          Pro: 8    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 … ve výši 30.000,- Kč na provoz 

pohostinství a úpravu prostor čp. 13. Podmínkou je zajištění služeb do 31.12.2021, v případě nedodržení bude 

poměrná část dotace vrácena. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace v roce 2020 … ve 

výši 30.000,- Kč na provoz pohostinství a úpravu prostor čp. 13. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 … ve výši 30.000,- Kč na provoz pohostinství a úpravu prostor čp. 

13. 

                                                                               Pro:  8    Proti:     Zdrželi se:    

• ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. 21/2020 mezi Obcí Morašice a … na přípravu a organizační 

zajištění výběru zhotovitele projektové dokumentace Morašice – intenzifikace ČOV                     Pro: 8    Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. 22/2020 mezi Obcí Morašice a …. na obstarání záležitosti 

týkající se zpracování a podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje v rámci programu „Rozvoj 

infrastruktury. v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí Pardubického 

kraje, na zpracování projektové dokumentace pro akci Morašice – intenzifikace ČOV                     Pro:  8   

Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí s prezentací obce v brožuře Města a obce Pardubický kraj                            Pro:  8   Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu mezi položkami                                .                                                                                        

Pro: 8    Proti:     Zdrželi se 

•  

 

V Morašicích  30.9.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


