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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 22 
konaného dne  18.11. 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 21. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé Rajman Karel 2x, Mgr. Hana Štěpánová, Famfulík Jiří, Ing. Jokeš Josef              

Pro:   10   Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO odsouhlasilo, že trenéři fotbalu mládeže a dětí obdrží za práci ve prospěch obce odměny 

v čistém za rok 2020.  

Pro:  10      Proti:       Zdrželi se: 

4)  ZO souhlasí s prominutím nájmu za pronájem pohostinství čp. 13 za měsíce říjen až prosinec 

2020 a prominutí nájmu za Občerstvení na hřišti čp. 178 za měsíce říjen 2020 až únor 2021. 

Provozovny musí být uzavřeny z důvodu protipandemických opatření.                                                                                                          

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO souhlasí s umístěním měřiče rychlosti k čp. 92 (vedle OÚ) rychlost bude měřena směrem od 

Litomyšle v oblasti křižovatky u OÚ.                                                                                              

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

6) 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.   

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

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

8) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Mysliveckému 

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

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2020 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 2020 Mysliveckému spolku, Morašice 96 na podporu srnčí 

zvěře v přírodě ve výši 5.000,- Kč.                                                                                                                       

Pro:  10     Proti:        Zdrželi se:   

9) ZO projednalo žádost manželů na zřízení přechodů v obci – ZO nesouhlasí s budováním 

přechodů                                                                            Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  1 

10) ZO projednalo žádost manželů na zbudování zpomalovacích prahů po celém sídlišti Za Rychtou 

– ZO nesouhlasí s budováním zpomalovacích prahů, řeší vodorovné značení a nutnost dávání 

přednosti zprava, v případě schválení bude zřízeno vodorovné dopravní značení Pozor děti                                                                           

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:    1 

11) ZO projednalo žádost manželů na umístění venkovních odpadkových košů na psí exkrementy – 

ZO odsouhlasilo umístění košů k autobusovým zastávkám Višňáry a Lažany, v Morašicích 

nebudou doplňovány                                                                               Pro:  10   Proti:     Zdrželi 

se: 

12) ZO vzalo na vědomí zprávu Eko-Kom o odměně za vytříděný odpad za III. čtvrtletí 2020 ve výši 

27.474,04 Kč 

13) ZO souhlasí se zoráním 2 pruhů mezí stromy nájemcem pozemku sadu za hřištěm. Krajní pruhy 



  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice č. 22 

 - 2 - 

a přístupovou část zachovat travní porost.                                                                Pro:  9    Proti:     

Zdrželi se:   1 

14) Starosta předal předsedovi ekologické komise žádost o kácení stromů 

15) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6 – úprava rozpočtu -  přijetí investiční dotace od 

Pardubického kraje na akci Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa ve výši 250.000,- Kč. 

RO je přílohou zápisu                                                                                                                   

Pro:  10  Proti:     Zdrželi se:                

16) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 7 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou 

zápisu          Pro:   10    Proti:     Zdrželi se:                

17) Různé – zasílání výplatních pásek mailem?   

            - rozsvěcení vánočních stromů 

            - odstávka el. energie Lažany 26.11. od 8 do 11.30                                                                              

            - coronavirus  

            - ples 

            - Hudba pomáhá                                                                                    

            - příští zastupitelstvo 9.12.2020                                                                                                                  

                                                                                                                   
Usnesení ZO ze dne 18.11. 2020  

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

Rajman Karel 2x, Mgr. Hana Štěpánová, Famfulík Jiří, Ing. Jokeš Josef              Pro:   10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo, že trenéři fotbalu mládeže a dětí obdrží za práci ve prospěch obce odměny za rok 2020.                                          

Pro:  10      Proti:       Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s prominutím nájmu za pronájem pohostinství čp. 13 za měsíce říjen až prosinec 2020 a prominutí 

nájmu za Občerstvení na hřišti čp. 178 za měsíce říjen 2020 až únor 2021. Provozovny musí být uzavřeny 

z důvodu protipandemických opatření.                                                                                                          Pro:  

10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s umístěním měřiče rychlosti k čp. 92 (vedle OÚ) rychlost bude měřena směrem od Litomyšle 

v oblasti křižovatky u OÚ.                                                                                              Pro: 10    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.   

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

školy Morašice, okres Svitavy  a Mateřské školy Morašice, okres Svitavy.  

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2020 Mysliveckému spolku, Morašice 96 

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

dotace v roce 2020 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 2020 Mysliveckému spolku, 

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

Pro:  10     Proti:        Zdrželi se:   

• ZO projednalo žádost manželů na zřízení přechodů v obci – ZO nesouhlasí s budováním přechodů                                                                            

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:  1 

• ZO projednalo žádost manželů  na zbudování zpomalovacích prahů po celém sídlišti Za Rychtou – ZO 

nesouhlasí s budováním zpomalovacích prahů, řeší vodorovné značení a nutnost dávání přednosti zprava, 

v případě schválení bude zřízeno vodorovné dopravní značení Pozor děti                                                                           

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se:    1 

• ZO projednalo žádost manželů na umístění venkovních odpadkových košů na psí exkrementy – ZO 

odsouhlasilo umístění košů k autobusovým zastávkám Višňáry a Lažany, v Morašicích nebudou doplňovány                                                                               

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se zoráním 2 pruhů mezí stromy nájemcem pozemku sadu za hřištěm. Krajní pruhy a přístupovou 

část zachovat travní porost.                                                                Pro:  9    Proti:     Zdrželi se:   1 

• Starosta předal předsedovi ekologické komise žádost o kácení stromů 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6 – úprava rozpočtu -  přijetí investiční dotace od Pardubického kraje 

na akci Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa ve výši 250.000,- Kč. RO je přílohou zápisu                                                                                                                   

Pro:  10  Proti:     Zdrželi se:                

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 7 – úprava rozpočtu mezi položkami. RO je přílohou zápisu          Pro:   

10    Proti:     Zdrželi se:                
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V Morašicích  18.11.2020    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


