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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 24 
konaného dne  13. 1. 2021 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, 

Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, Mgr. 

Štěpánová Hana  

Nepřítomni: - 

Omluveni:  

Ověřovatelé zápisu: Jareš Josef, ing. Jokeš Josef 
 

1) Starosta každému přítomnému předal kopii zápisu z 23. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

zastupitelé Jareš Josef, ing. Jokeš Josef, Rajman Karel, Jarešová Pavlína, Klejchová Martina                                        

Pro:   11   Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO schvaluje příspěvek na rok 2021 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka ve výši 

20,- Kč na občana a rok.                                                                                                                                             

Pro:    11    Proti:        Zdrželi se: 

4) ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2020 

z 16.12.2020 s výsledkem: při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

5) ZO schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele projektové dokumentace akce 

„Intenzifikace ČOV Morašice“ ve složení 1. člen Karel Rajman, 2. člen ing. Josef Jokeš, 3. člen 

Jiří Abraham, náhradníci 1. Pavlína Jarešová, 2. František Ropek, 3. Josef Krejsa                    

Pro:   11    Proti:       Zdrželi se: 

6) Informace uklizečka 

7) ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 Domovu pro seniory 

Sloupnice, Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 

15.000,- Kč. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Domovu pro 

seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce 

ve výši 15.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2021 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258 na náklady za pobytové 

sociální služby pro občany obce ve výši 15.000,- Kč.                                                                  

Pro:  11   Proti:   Zdrželi se:  

8) ZO schvaluje vznik pracovněprávního vztahu v roce 2021 mezi obcí a členy zastupitelstva obce 

Karlem Rajmanem, a Pavlínou Jarešovou na zajišťování kulturních a společenských akcí a Jiřím 

Famfulíkem na zajišťování sportovních a zájmových činností mimo pracovní náplň a dobu      

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

9) ZO nesouhlasí k připojením ke kampani Vlajka pro Tibet                                                           

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:   1 

10) ZO schvaluje bezúplatný převod  parc. č. 2748 v k.ú. Dolní Ujezd u Litomyšle o výměře 1479 

m2 ve vlastnictví Obce Morašice do vlastnictví Obce Dolní Újezd. Jedná se o komunikaci 

obsluhující osadu Václavky.                                                                                                         

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

11) Akce do rozpočtu 2021: 

• Spolufinancování dotace úprava stromy ML 

• spolufinancování dotace schody MLD 

• spolufinancování dotace projekt vodovod 
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• spolufinancování dotace projekt ČOV 

• spolufinancování dotace hasičský dopravní automobil 

• spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA 

• projekt Mateřská školka 

• spolufinancování dotace oprava hřiště Říkovice 

• spolufinancování dotace projekt revitalizace vodního toku Řikovice 

• spolufinancování Protipovodňová opatření Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka v případě 

získání dotace a realizace 

• oprava místních komunikací 

• oprava zasedací místnosti 

• přístřešek pro stroje dvůr OÚ  

• hasičská stříkačka pro JPO V 

• krizový fond 

• nákup knih do obecní knihovny 

• nákup akumulátorů rozhlas 

• čištění kanalizace, pokračování monitoring 

• deratizace kanalizace 

• osvětlení Višňáry (pokračování) a Řikovice 

• poplatek za umístění psa v případě potřeby 

• měřič rychlosti 

• oprava izolace základní škola 

• domovní ČOV škola Řikovice 

• kontejnery bioodpad 

12) Různé: - informace ples 

             - informace Mikroregion Litomyšlsko Desinka – setkání seniorů, Dětský den 

             - tříkrálová sbírka 

             - příští zasedání OZ 10.2.2021 v 18 hod. 

                                                                            
Usnesení ZO ze dne 13. 1. 2021  

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

Josef, ing. Jokeš Josef, Rajman Karel, Jarešová Pavlína, Klejchová Martina                                        Pro:   11   

Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje příspěvek na rok 2021 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka ve výši 20,- Kč na 

občana a rok.                                                                                                                                             Pro:    11    

Proti:        Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Morašice za rok 2020 z 16.12.2020 

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

nedostatky 

• ZO schvaluje výběrovou komisi pro výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Intenzifikace ČOV 

Morašice“ ve složení 1. člen Karel Rajman, 2. člen ing. Josef Jokeš, 3. člen Jiří Abraham, náhradníci 1. Pavlína 

Jarešová, 2. František Ropek, 3. Josef Krejsa                    Pro:   11    Proti:       Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní 

Sloupnice 258 na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 15.000,- Kč. ZO schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258 

na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 15.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258 

na náklady za pobytové sociální služby pro občany obce ve výši 15.000,- Kč.                                                                  

Pro:  11   Proti:   Zdrželi se:  

• ZO schvaluje vznik pracovněprávního vztahu v roce 2021 mezi obcí a členy zastupitelstva obce Karlem 

Rajmanem, a Pavlínou Jarešovou na zajišťování kulturních a společenských akcí a Jiřím Famfulíkem na 

zajišťování sportovních a zájmových činností mimo pracovní náplň a dobu      Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO nesouhlasí k připojením ke kampani Vlajka pro Tibet                                                           Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se:   1 
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• ZO schvaluje bezúplatný převod  parc. č. 2748 v k.ú. Dolní Ujezd u Litomyšle o výměře 1479 m2 ve vlastnictví 

Obce Morašice do vlastnictví Obce Dolní Újezd. Jedná se o komunikaci obsluhující osadu Václavky.                                                                                                         

Pro: 11    Proti:     Zdrželi se: 

• Akce do rozpočtu 2021: 

• Spolufinancování dotace úprava stromy ML 

• spolufinancování dotace schody MLD 

• spolufinancování dotace projekt vodovod 

• spolufinancování dotace projekt ČOV 

• spolufinancování dotace hasičský dopravní automobil 

• spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA 

• projekt Mateřská školka 

• spolufinancování dotace oprava hřiště Říkovice 

• spolufinancování dotace projekt revitalizace vodního toku Řikovice 

• spolufinancování Protipovodňová opatření Mikroregionu Litomyšlsko – Desinka v případě získání dotace a 

realizace 

• oprava místních komunikací 

• oprava zasedací místnosti 

• přístřešek pro stroje dvůr OÚ  

• hasičská stříkačka pro JPO V 

• krizový fond 

• nákup knih do obecní knihovny 

• nákup akumulátorů rozhlas 

• čištění kanalizace, pokračování monitoring 

• deratizace kanalizace 

• osvětlení Višňáry (pokračování) a Řikovice 

• poplatek za umístění psa v případě potřeby 

• měřič rychlosti 

• oprava izolace základní škola 

• domovní ČOV škola Řikovice 

• kontejnery bioodpad 

•  

 

 

 

V Morašicích  13. 1. 2021    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


