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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 3 
konaného dne  12. prosince 2018   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 18 00  hod. do 20 00  hod. 

 

 

Přítomni:  Famfulík Jiří, Jareš Josef, Jarešová Pavlína, Ing. Jokeš Josef, Klejchová Martina, 

Nováček Jan, Rajman Karel, Ropek František, Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana            

Nepřítomni: - 

Omluveni: Ing. Stříteský Vladimír, 

Ověřovatelé zápisu: Jareš Josef, ing. Jokeš Josef  
  

 

1) Starosta každému přítomnému kopii zápisu z 2. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé Josef Štěpán, ing. Josef Jokeš, Josef Jareš                Pro:  10       Proti:       Zdrželi 

se:  

3) Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat u příležitosti Vánoc dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- 

Kč  spoluobčany, kteří jsou v domově důchodců, nebo v jiném zařízení. Balíčky předá starosta.                                     

Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

4) ZO schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků), že výše měsíčních odměn bude neuvolněným 

členům zastupitelstva obce poskytována od 1.1.2019 ve výši: 

     Neuvolněný člen zastupitelstva obdrží 330,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,      

     který je zároveň členem výboru či komise 700,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,     

     který je zároveň předsedou komise či výboru 1.100,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen  

     zastupitelstva místostarosta 5.900,- Kč měsíčně.      Pro: 10         Proti:        Zdrželi se:     

5) ZO projednalo a schválilo organizaci obecního plesu v sobotu 23.2.2019. Proběhne organizačně 

obdobně jako v minulých letech. Starosta zajistí pronájem sálu, vyrobí plakáty, zajistí vybírání 

vstupného, požární službu (SDH – Famfulík). Pronájem sálu, hudbu, plakáty, hasiče, lidi k 

vybírání vstupného zaplatí obec. TJ Sokol zajistí provoz tomboly a občerstvení nápoji, zajistí 

distribuci plakátů, zajistí úklid sálu před i po akci. Výtěžek z tomboly a prodeje nápojů si 

ponechá, ale z toho zaplatí a zajistí hudbě večeři a celovečerní občerstvení nápoji. TJ Sokol 

obdrží 20 ks volných vstupenek pro pořadatele, které budou rozdány ještě před konáním plesu. 

Předseda TJ Sokol si rovněž vyzvedne na OÚ volné vstupenky pro větší sponzory, případně je 

odevzdá či odešle starosta. Způsob občerstvení jako loni, manželé Stříteský.  Obec zaplatí nájem 

malé  kuchyně  a společenské místnosti na Rychtě  a zdarma jim to poskytne.                                                         

Pro:   10     Proti:        Zdrželi se:   

6) ZO vzalo na vědomí rozpoč. opatření č. 14-úprava rozpočtu mezi položkami. Úpravu rozpočtu 

odsouhlasil na základě pravomoci dané ZO starosta obce dne 30.11.2018. 

7) ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2019 

nájemné ve stejné výši jako v roce 2018.                                 Pro:   10     Proti:        Zdrželi se:    

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

Trenéři žáků a elévů …… po 5.000,- Kč, …….. po 2.500,- Kč.                                                           

Pro:   10     Proti:       Zdrželi se: 

9) ZO odsouhlasilo pro rok 2019 poplatky. Vodné bude navýšeno o 1,-  Kč. V roce 2019 bude tak 

34,-  včetně DPH za m3. Stočné bude navýšeno o 1,- Kč, to je pro rok 2019 částka 26,- včetně 

DPH za m3. Se ztrátou na čistírně odpadních vod  v důsledku menšího odběru  bude počítáno 

v rozpočtu příslušného roku.   Pro:  10      Proti:       Zdrželi se: 

10) ZO odsouhlasilo OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Obce Morašice č. 1/2018 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
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komunálních odpadů. Poplatek na r. 2019 je stejný jako v r. 2018. Pro: 10  Proti:     Zdrželi se: 

11) ZO odsouhlasilo, že od 1. 1. 2019 až do schválení rozpočtu pro rok 2019 bude hospodařit 

obec podle rozpočtového provizoria. Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí 

posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria 

financovat akce schválené kompetentními orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.            

Pro: 10      Proti:        Zdrželi se: 

12) ZO odsouhlasilo předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že tyto změny provede 

starosta v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2018, a to výhradně 

podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2019  

předloží starosta  ZO ke schválení zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  

Pro: 10      Proti:        Zdrželi se: 

13) ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných 

doložených nákladů maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny manželům …….. 

z důvodu ztráty vody v kopané studni u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                                                            

Pro:  10       Proti:        Zdrželi se:    

14) ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných 

doložených nákladů maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny ……….. 

z důvodu ztráty vody v kopané studni u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                                                                          

Pro:  10       Proti:        Zdrželi se:    

15) ZO nesouhlasí na základě podané žádosti ze dne 22.11.2018 s uzavřením smlouvy na poskytnutí 

finanční podpory KAZO CZ s.r.o. Vidlatá Seč 23, 570 01 Litomyšl na provoz Občerstvení na 

Hřišti ve výši 50.000,- Kč. ZO ukládá starostovi projednat s nájemcem vyčíslení nákladů na 

úpravy do příštího zasedání ZO                          Pro:   10     Proti:       Zdrželi se: 

16) ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2019 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka ve 

výši 20,- Kč na občana a rok.         Pro: 10     Proti:        Zdrželi se : 

17) ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2019 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana 

a rok.                                               Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

18) ZO vzalo na vědomí informaci paní Coufalové, že zorganizuje dětský karneval ve škole a ve 

vesnici masopustní průvod. ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace 

v roce 2019 paní Coufalové ve výši 5.000,- + 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu v ZŠ 

a masopustu.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace v roce 2019 paní 

Stanislavě Coufalové ve výši 5.000,- + 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu v ZŠ a 

masopustu.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2019 paní Coufalové ve výši 5.000,- + 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu v ZŠ a 

masopustu.       Pro: 10     Proti:      Zdrželi se: 

19) ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Farní charitě 

Litomyšl, Bělidla 392 Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče 

Jindra ve výši 7.000,- Kč.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace v roce 

2019 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392 Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací 

služby Respitní péče Jindra ve výši 7.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392 Litomyšl na 

spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 7.000,- Kč.           

Pro: 10      Proti:      Zdrželi se: 

20) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modernizace mostu ev.č. 358-

014 Višňáry“ mezi Obcí Morašice a Pardubickým krajem.    Pro: 10         Proti:        Zdrželi se: 

21) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 14  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za 

rok 2018. Doklad o úpravě rozpočtu bude přiložen k tomuto zápisu.                                         

Pro: 10      Proti:       Zdrželi se: 

22) ZO odsouhlasilo návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020-2022 

Masarykovy základní školy Morašice a Mateřské školy Morašice.                                             
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Pro:  10     Proti:      Zdrželi se:  

23) Různé: - příští zasedání zastupitelstva bude 16. ledna 2019 v 18 hod.                                                              

             - plavání pro občany se koná 18. ledna 2019 od 19 do 20.30 hod. 

             - Štěpánská zábava je 25. prosince 2018 

             - nájem ….. 

             - informace ….. 

 

                                                                                                                       
 

Usnesení ZO ze dne 12.12.2018   
• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat oslavence dárkovými balíčky v hodnotě 400,- Kč. Předají je zastupitelé 

Josef Štěpán, ing. Josef Jokeš, Josef Jareš                Pro:  10       Proti:       Zdrželi se:  

• Zastupitelstvo odsouhlasilo obdarovat u příležitosti Vánoc dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč  

spoluobčany, kteří jsou v domově důchodců, nebo v jiném zařízení. Balíčky předá starosta.                                     

Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje (souladu s ustanovením § 72 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon") a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků), že výše měsíčních odměn bude neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytována 

od 1.1.2019 ve výši: 

              Neuvolněný člen zastupitelstva obdrží 330,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen zastupitelstva,      

              který je zároveň členem výboru či komise 700,- Kč měsíčně. Neuvolněný člen      

              zastupitelstva, který je zároveň předsedou komise či výboru 1.100,- Kč měsíčně.     

              Neuvolněný člen zastupitelstva místostarosta 5.900,- Kč měsíčně.      Pro: 10         Proti:          

              Zdrželi se:     

• ZO odsouhlasilo, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2019 nájemné ve stejné 

výši jako v roce 2018.                Pro:   10     Proti:        Zdrželi se:    

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

elévů ….. po 5.000,- Kč, ….. po 2.500,- Kč.                                                           Pro:   10     Proti:       Zdrželi 

se: 

• ZO odsouhlasilo pro rok 2019 poplatky. Vodné bude navýšeno o 1,-  Kč. V roce 2019 bude tak 34,-  včetně 

DPH za m3. Stočné bude navýšeno o 1,- Kč, to je pro rok 2019 částka 26,- včetně DPH za m3. Se ztrátou na 

čistírně odpadních vod  v důsledku menšího odběru  bude počítáno v rozpočtu příslušného roku.   Pro:  10      

Proti:       Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU Obce Morašice č. 1/2018 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Poplatek na r. 2019 je stejný jako v r. 2018 ve výši 400,- Kč/občana a rok.    Pro: 10  Proti:     Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo, že od 1. 1. 2019 až do schválení rozpočtu pro rok 2019 bude hospodařit obec podle 

rozpočtového provizoria. Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem 

předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními 

orgány a hradit závazky z uzavřených smluv.            Pro: 10      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že tyto změny provede starosta 

v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2018, a to výhradně podle příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2019  předloží starosta  ZO ke schválení 

zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  Pro: 10      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných doložených nákladů 

maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny manželům ……. z důvodu ztráty vody v kopané 

studni u domu v důsledku dlouhodobého sucha.                                                            Pro:  10       Proti:        

Zdrželi se:    

• ZO souhlasí na základě podané žádosti s poskytnutím dotace ve výši 80% skutečných doložených nákladů 

maximálně však 100.000,- Kč na provedení vrtané studny …… z důvodu ztráty vody v kopané studni u domu 

v důsledku dlouhodobého sucha.                                                                          Pro:  10       Proti:        Zdrželi 

se:    

• ZO nesouhlasí na základě podané žádosti ze dne 22.11.2018 s uzavřením smlouvy na poskytnutí finanční 

podpory KAZO CZ s.r.o. Vidlatá Seč 23, 570 01 Litomyšl na provoz Občerstvení na Hřišti ve výši 50.000,- 

Kč. ZO ukládá starostovi projednat s nájemcem vyčíslení nákladů na úpravy do příštího zasedání ZO                          

Pro:   10     Proti:       Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2019 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko – Desinka ve výši 20,- Kč na 

občana a rok.         Pro: 10     Proti:        Zdrželi se : 
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• ZO odsouhlasilo příspěvek na rok 2019 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana a rok.                                               

Pro:  10    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí informaci paní Coufalové, že zorganizuje dětský karneval ve škole a ve vesnici masopustní 

průvod. ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 paní Coufalové ve výši 

5.000,- + 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu v ZŠ a masopustu.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní 

smlouvu poskytnutí dotace v roce 2019 paní Coufalové ve výši 5.000,- + 1.000,- Kč na uspořádání dětského 

karnevalu v ZŠ a masopustu.  ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2019 paní Stanislavě Coufalové ve výši 5.000,- + 1.000,- Kč na uspořádání dětského karnevalu v ZŠ a 

masopustu.       Pro: 10     Proti:      Zdrželi se: 

• ZO na základě  písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392 

Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 7.000,- Kč.  ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace v roce 2019 Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392 

Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 7.000,- Kč.  ZO 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Farní charitě Litomyšl, 

Bělidla 392 Litomyšl na spolufinancování provozu odlehčovací služby Respitní péče Jindra ve výši 7.000,- 

Kč.           Pro: 10      Proti:      Zdrželi se: 

• ZO schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „Modernizace mostu ev.č. 358-014 Višňáry“ 

mezi Obcí Morašice a Pardubickým krajem.    Pro: 10         Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 14  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za rok 2018. 

Doklad o úpravě rozpočtu bude přiložen k tomuto zápisu.                                         Pro: 10      Proti:       

Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů na roky 2020-2022 Masarykovy 

základní školy Morašice a Mateřské školy Morašice.                                             Pro:  10     Proti:      Zdrželi 

se:  

 

                                                                                    

   

 

V Morašicích  12.12.2018    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  
 
 
 

 
 


