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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 26 
konaného dne  17.2. 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: Nováček Jan, Mgr. Štěpánová Hana 

Z řad občanů: 3 
 

 

1) ZO projednalo Petici ve věci nesouhlasu se zamítnutím žádosti  - zvýšení bezpečnosti v obci. ZO 

schvaluje znovuposouzení možnosti vybudování bezpečnostních prvků po jednání s dopravním 

inženýrem PČR a správcem komunikací                                                                                      

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

2) Předají je zastupitelé  Jiří Famfulík a Mgr. Hana Štěpánová                                                                                               

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO vzalo na vědomí zprávu SFŽP o zamítnutí Žádosti na projekt Morašice – intenzifiakce ČOV, 

protože žádost nesplňuje podmínky přijatelnosti, obsahuje neodstranitelné vady. 

4) ZO schválilo zveřejnění záměru  bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 154/10 o výměře 30 m2, 

p.p.č. 171/13 o výměře 35 m2, p.p.č. 423/47 o výměře 3 m2, p.p.č. 423/48 o výměře 29 m2, 

p.p.č. 423/49 o výměře 31 m2, p.p.č. 423/50 o výměře 12 m2, p.p.č. 423/51 o výměře 13 m2, 

p.p.č. 429/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 458/26 o výměře 9 m2, p.p.č. 754/2 o výměře 6 m2, p.p.č. 

755/3 o výměře 12 m2 vše druh pozemku ostatní plocha – silnice a p.p.č 794 o výměře 140 m2 

druh pozemku ostatní ploch – ostatní komunikace vše v k.ú. Morašice u Litomyšle  do 

vlastnictví Pardubického kraje.                                                                                                    

Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO schvaluje finanční příspěvek pro rok 2021 do sdruženého fondu na nákup knih pro Městskou 

knihovnu ve Svitavách ve výši 3.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí 

příspěvku.                                                                                                                                     

Pro: 11     Proti:     Zdrželi se: 

6) ZO byl předložen návrh rozpočtu na r. 2021, bude vyvěšen na úřední desce a schválen v březnu 

7) ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 Českému svazu včelařů, 

základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- 

Kč.  ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Českému svazu 

včelařů, základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 

4.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2021 Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na 

činnost organizace ve výši 4.000,- Kč                                                                                          

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

8) ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 na podporu prodejny 

potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2021 na podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 na podporu prodejny potravin 

Morašice ve výši 40.000,- Kč.  Do smlouvy bude zahrnuta podmínka vázanosti podpory 

s udržením provozu prodejny do 31.12.2021, v případě dřívějšího uzavření vrátí poměrnou část                                                                                                                      

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  
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9) ZO schvaluje  koupi pozemku parc.č. 77 v k.ú. Morašice u Litomyšle o rozloze 68 m2, zastavěná 

ploch a nádvoří.  Navrhovaná cena 100,- Kč/m2, kupní smlouvu a poplatek na vklad do katastru 

nemovitostí uhradí obec                                                                                                                

Pro:  10   Proti:      Zdrželi se:  1 

10) ZO neschvaluje zveřejnění nabídky k prodeji pozemku parc.č. 328/4 v k.ú. Morašice u 

Litomyšle o rozloze 412 m2.  Na pozemku přístup k sousední nemovitosti. Rybníček je 

využívaný veřejností. Případné úpravy provede nebo uhradí obec.                                                                                                            

Pro:     11   Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO schvaluje zveřejnění nabídky k pronájmu části pozemku p.č. 700/13 v k.ú. Morašice o 

výměře 56 m2 v rozsahu vyznačeném na přiloženém plánku                                                     

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se:       Druhá část žádosti nebyla projednávána, nejedná se o majetek 

obce. 

12) ZO odsouhlasilo členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR na rok 2021 ve výši: 

pevná částka 2.500,- Kč a 2,- Kč na občana tj. 1.458,- Kč, celkem 3.958,- Kč.                             

Pro:   11   Proti:    Zdrželi se: 

13) ZO vzalo na vědomí ze strany kontrolního výboru inventarizační zprávu. Byla provedena 

inventarizace majetku a závazků obce Morašice ke dni 31.12.2020. Zastupitelstvo schvaluje 

inventarizační zprávu.                                                                                                                   

Pro:  11   Proti:       Zdrželi se: 

14) ZO souhlasí s prominutím nájmu za pronájem pohostinství čp. 13 za měsíce leden až březen 

2021 a prominutí nájmu za Občerstvení na hřišti čp. 178 za měsíc březen 2021. Provozovny 

musí být uzavřeny z důvodu protipandemických opatření.                                                                                                                                        

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

15) ZO vzalo na vědomí informaci o výsledcích tříkrálové sbírky – Morašice 12.927,- Kč, Řikovice 

7.300,- Kč, tj. 20.227,- Kč 

16) ZO vzalo na vědomí přehled o sběru oděvů do kontejnerů TextilEco – 3.278 kg za rok 2020 

17) ZO vzalo na vědomí zprávu o odměně za zajištění zpětného odběru odpadů od fy Ekokom za IV. 

čtvrtletí 2020 – 24.334,12 Kč 

18) ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření Masarykovy základní 

školy Morašice, Mateřské školy Morašice – obě bez závad 

19) ZO na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy, schvaluje převedení 

výsledku hospodaření z roku 2020 ve výši 278.846,34 Kč do rezervního fondu.                                                              

Pro:   11   Proti:        Zdrželi se: 

20)  ZO na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy, schvaluje uvolnění 

finančních prostředků ve výši 200.000 ,- Kč z rezervního fondu.                                                              

Pro:   11   Proti:        Zdrželi se: 

21) Diskuse a různé – příští zasedání zastupitelstva 17.3.2021 

                           - projekty Dvacítka, domluvit návštěvu KD Čistá 

                           - řešit vodu u rybníčka směr Lažany, zjistit možnost svedení pod silnicí do  

                             rybníčka hydrologem 

                            

 

 

 

                                                                            
Usnesení ZO ze dne 17. 2. 2021  

• Dne ZO projednalo Petici ve věci nesouhlasu se zamítnutím žádosti  - zvýšení bezpečnosti v obci. ZO schvaluje 

znovuposouzení možnosti vybudování bezpečnostních prvků po jednání s dopravním inženýrem PČR a 

správcem komunikací                                                                                      Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

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

Jiří Famfulík  a Mgr. Hana Štěpánová                                                                                               Pro:  11    
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Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schválilo zveřejnění záměru  bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 154/10 o výměře 30 m2, p.p.č. 171/13 o 

výměře 35 m2, p.p.č. 423/47 o výměře 3 m2, p.p.č. 423/48 o výměře 29 m2, p.p.č. 423/49 o výměře 31 m2, 

p.p.č. 423/50 o výměře 12 m2, p.p.č. 423/51 o výměře 13 m2, p.p.č. 429/9 o výměře 4 m2, p.p.č. 458/26 o 

výměře 9 m2, p.p.č. 754/2 o výměře 6 m2, p.p.č. 755/3 o výměře 12 m2 vše druh pozemku ostatní plocha – 

silnice a p.p.č 794 o výměře 140 m2 druh pozemku ostatní ploch – ostatní komunikace vše v k.ú. Morašice u 

Litomyšle  do vlastnictví Pardubického kraje.                                                                                                    

Pro: 11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje finanční příspěvek pro rok 2021 do sdruženého fondu na nákup knih pro Městskou knihovnu ve 

Svitavách ve výši 3.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku.                                                                                                                                     

Pro: 11     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO byl předložen návrh rozpočtu na r. 2021, bude vyvěšen na úřední desce a schválen v březnu 

• ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 Českému svazu včelařů, základní 

organizace Litomyšl, Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč.  ZO schvaluje 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, 

Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 Českému svazu včelařů, základní organizace Litomyšl, 

Z. Kopala 1155 Litomyšl na činnost organizace ve výši 4.000,- Kč                                                                                          

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 na podporu prodejny potravin 

Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 na 

podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 na podporu prodejny potravin Morašice ve výši 40.000,- Kč.  Do 

smlouvy bude zahrnuta podmínka vázanosti podpory s udržením provozu prodejny do 31.12.2021, v případě 

dřívějšího uzavření vrátí poměrnou část                                                                                                                      

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se:  

• ZO schvaluje  koupi pozemku parc.č. 77 v k.ú. Morašice u Litomyšle o rozloze 68 m2, zastavěná ploch a 

nádvoří.  Navrhovaná cena 100,- Kč/m2, kupní smlouvu a poplatek na vklad do katastru nemovitostí uhradí 

obec                                                                                                                Pro:  10   Proti:      Zdrželi se:  1 

• ZO neschvaluje zveřejnění nabídky k prodeji pozemku parc.č. 328/4 v k.ú. Morašice u Litomyšle o rozloze 412 

m2.  Na pozemku přístup k sousední nemovitosti. Rybníček je využívaný veřejností. Případné úpravy provede 

nebo uhradí obec.                                                                                                            Pro:     11   Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO schvaluje zveřejnění nabídky k pronájmu části pozemku p.č. 700/13 v k.ú. Morašice o výměře 56 m2 

v rozsahu vyznačeném na přiloženém plánku                                                     Pro:  11    Proti:     Zdrželi se:       

Druhá část žádosti nebyla projednávána, nejedná se o majetek obce. 

• ZO odsouhlasilo členský příspěvek pro Sdružení místních samospráv ČR na rok 2021 ve výši: pevná částka 

2.500,- Kč a 2,- Kč na občana tj. 1.458,- Kč, celkem 3.958,- Kč.                             

        Pro:   11   Proti:    Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí ze strany kontrolního výboru inventarizační zprávu. Byla provedena inventarizace majetku 

a závazků obce Morašice ke dni 31.12.2020. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu.                                                                                                                   

Pro:  11   Proti:       Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s prominutím nájmu za pronájem pohostinství čp. 13 za měsíce leden až březen 2021 a prominutí 

nájmu za Občerstvení na hřišti čp. 178 za měsíc březen 2021. Provozovny musí být uzavřeny z důvodu 

protipandemických opatření.                                                                                                                                        

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření Masarykovy základní školy Morašice, 

Mateřské školy Morašice – obě bez závad 

• ZO na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy, schvaluje převedení výsledku 

hospodaření z roku 2020 ve výši 278.846,34 Kč do rezervního fondu.                                                              

Pro:   11   Proti:        Zdrželi se: 

• ZO na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy, schvaluje uvolnění finančních 

prostředků ve výši 200.000 ,- Kč z rezervního fondu.                                                              Pro:   11   Proti:        

Zdrželi se: 

 

 

 

V Morašicích  17. 2. 2021    Zápis pořídil:    
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Starosta obce:    Zápis ověřili:  


