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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 27 
konaného dne  17. 3. 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: František Ropek, ing. Vladimír Stříteský 

Z řad občanů:  
 

1) Zastupitelstvo schvaluje obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají je 

zastupitelé  Martina Klejchová, Karel Rajman, Pavlína Jarešová                                                                                              

Pro: 11     Proti:     Zdrželi se: 

2) ZO odsouhlasilo schodkový rozpočet Obce Morašice na rok 2021 ve výši 13.200.000,- Kč 

jehož součástí jsou i závazné ukazatele pro Masarykovu základní školu Morašice, okres Svitavy, 

ve výši 1.174.000,- Kč  a Mateřskou školu Morašice, okres Svitavy, ve výši 760.000,- Kč. Dále 

odsouhlasilo střednědobý výhled na roky 2022 – 2024.                                                               

Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

3) ZO uděluje pravomoc starostovi Karlu Rajmanovi k úpravám rozpočtu až do výše 200.000,- Kč 

v jednotlivém případu. V případě transferu (přijetí dotace) bez omezení výše.                                           

Pro:   11      Proti:       Zdrželi se: 

4) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků dle geometrických plánů č. 290-356/2020 a           

291-360/2020  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, Komenského 

nám. 125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822                                                                                   

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

5) ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku parc.č. 700/13 v k.ú. Morašice u Litomyšle o 

výměře 56 m2. Přihlásil se jediný zájemce pan….. ZO schvaluje, že pozemek bude 

jmenovanému pronajmut a pověřuje starostu podepsáním smlouvy. Nájemné se stanovuje na 

100,- Kč/rok, do smlouvy zahrnout podmínku možnosti provádění prací při případné poruše 

kanalizace, poškození povrchu                                                                                                    

Pro:  10   Proti:  1   Zdrželi se: 

6) ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 552/9 o výměře 15 m2 od …………za účelem 

umístění kontejnerů na tříděný odpad. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy, nájemné 

projednat do 2.400,- Kč/rok, do smlouvy zahrnout zpevnění povrchu                                                                                                           

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

7) ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Zdravotní 

klaun o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany  na náklady spojené s realizací zdravotních 

klauniád ve výši 2.000,- Kč.  ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2021 organizaci Zdravotní klaun o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany  na náklady spojené 

s realizací zdravotních klauniád ve výši 2.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Zdravotní klaun o.p.s., 
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Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany  na náklady spojené s realizací zdravotních klauniád ve výši 

2.000,- Kč.                                                                                                                                    

Pro: 11     Proti:        Zdrželi se: 

8) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. ZP21/53/034          

Pro: 11    Proti:    Zdrželi se: 

9) ZO na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy schvaluje 

převedení výsledku hospodaření z roku 2020 ve výši 38.099,85 Kč do rezervního fondu.                                                              

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

10) Různé: - dotace ČOV   - stav podáno                                                                                                                             

            - uzavření most Višňáry 6.4. – 31.7.2021                                                                                                             

            - sloupy O2   

            - schody    

            - testování úřad, zastupitelstvo 

            - výsadba stromů u silnice k Lažanům, zeleň kostel                                                                                                                                     

            - příští zasedání 21. 4. 2021 

 

 

                                                                     
Usnesení ZO ze dne 17. 3. 2021  

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

Martina Klejchová, Karel Rajman, Pavlína Jarešová                                                                                              

Pro: 11     Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo schodkový rozpočet Obce Morašice na rok 2021 ve výši 13.200.000,- Kč jehož součástí jsou 

i závazné ukazatele pro Masarykovu základní školu Morašice, okres Svitavy, ve výši 1.174.000,- Kč  a 

Mateřskou školu Morašice, okres Svitavy, ve výši 760.000,- Kč. Dále odsouhlasilo střednědobý výhled na roky 

2022 – 2024.                                                               Pro:  11    Proti:     Zdrželi se: 

• ZO uděluje pravomoc starostovi Karlu Rajmanovi k úpravám rozpočtu až do výše 200.000,- Kč v jednotlivém 

případu. V případě transferu (přijetí dotace) bez omezení výše.                                           Pro:   11      Proti:       

Zdrželi se: 

• ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků dle geometrických plánů č. 290-356/2020 a           291-360/2020  

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, Komenského nám. 

125, 532 11 Pardubice, IČ 70892822                                                                                   Pro:  11   Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO projednalo žádost o pronájem části pozemku parc.č. 700/13 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 56 m2. 

Přihlásil se jediný zájemce pan……... ZO schvaluje, že pozemek bude jmenovanému pronajmut a pověřuje 

starostu podepsáním smlouvy. Nájemné se stanovuje na 100,- Kč/rok, do smlouvy zahrnout podmínku 

možnosti provádění prací při případné poruše kanalizace, poškození povrchu                                                                              

Pro:  10   Proti:  1   Zdrželi se: 

• ZO schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 552/9 o výměře 15 m2 od pana ………….za účelem umístění 

kontejnerů na tříděný odpad. ZO pověřuje starostu podepsáním smlouvy, nájemné projednat do 2.400,- Kč/rok, 

do smlouvy zahrnout zpevnění povrchu                                                                                                              

Pro:  11   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti schvaluje poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Zdravotní klaun o.p.s., 

Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany  na náklady spojené s realizací zdravotních klauniád ve výši 2.000,- Kč.  

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Zdravotní klaun o.p.s., 

Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany  na náklady spojené s realizací zdravotních klauniád ve výši 2.000,- Kč.  

ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2021 organizaci Zdravotní 

klaun o.p.s., Paříkova 355/7, Praha 9 – Vysočany  na náklady spojené s realizací zdravotních klauniád ve výši 

2.000,- Kč.                                                                                                                                                           

Pro: 11     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. ZP21/53/034          Pro: 11    Proti:    

Zdrželi se: 
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• ZO na základě žádosti ředitele Masarykovy základní školy Morašice, okres Svitavy schvaluje převedení 

výsledku hospodaření z roku 2020 ve výši 38.099,85 Kč do rezervního fondu.                                                              

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

 

 

 

V Morašicích  17. 3. 2021    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


