
  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice č. 35 

 - 1 - 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 35 
konaného dne  24. 11. 2021 v Komunitním centru Přátelství v Morašicích   od 17 00  hod. do 18 30  hod. 

 

 

 

 

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

Rajman Karel, Ropek František, Ing. Stříteský Vladimír, Štěpán Josef, Mgr. Štěpánová Hana od 

bodu 16  

Nepřítomni: - 

Omluveni: Jareš Josef, 

Ověřovatelé zápisu: Klejchová Martina, Štěpán Josef 
 

 

 

 

1) Zastupitelstvo schvaluje obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho 

zastupitel: Jan Nováček                                                                                                                                        

Pro:  9    Proti:     Zdrželi se: 

2) Zastupitelstvo schvaluje obdarovat u příležitosti Vánoc dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč  

spoluobčana, který je v domově důchodců. Balíček předá starosta.                                                                                                                               

Pro:    9   Proti:        Zdrželi se: 

3) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství                                                                                                

Pro:  9    Proti:     Zdrželi se: 

4) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 2/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství                                                                                               

Pro:  9   Proti:     Zdrželi se: 

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

v čistém za rok 2021: školička a  přípravka …. 10.000,- Kč,  přípravka … 5.000,- Kč, žáci … 

5.000,- Kč a … 5.000,- Kč.                                                                                                                          

Pro:   9     Proti:       Zdrželi se: 

6) ZO vzalo na vědomí zprávu Eko-Kom o odměně za vytříděný odpad za III. čtvrtletí 2021 ve výši 

26.145,65 Kč 

7) ZO vzalo na vědomí zápis o kontrole usnesení Zastupitelstva obce Morašice a kontrole účetních 

dokladů a stavu hotovosti v pokladně Obce Morašice 

8) ZO vzalo na vědomí výpověď smlouvy o závodním stravování ze strany Zemědělského družstva 

Růžový palouček Morašice 

9) ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2022-2025 Mateřské 

školy Morašice.                                                                                                                             

Pro:  9     Proti:      Zdrželi se:  

10) ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2022-2025 

Masarykovy základní školy Morašice.                                                                                         

Pro:  9     Proti:      Zdrželi se:  

11) ZO schvaluje, že od 1. 1. 2022 až do schválení rozpočtu pro rok 2022 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:   9    Proti:        Zdrželi se: 

12) ZO schvaluje předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2021 s tím, že tyto změny provede 
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starosta v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2021, a to výhradně 

podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2022  

předloží starosta  ZO ke schválení zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  

Pro:   9    Proti:        Zdrželi se: 

13) ZO schvaluje příspěvek na rok 2022 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka ve výši 

20,- Kč na občana a rok.                                                                                                                                             

Pro:   9     Proti:        Zdrželi se: 

14) ZO schvaluje příspěvek na rok 2022 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana a 

rok.                                                                                                                                               

Pro:  9      Proti:        Zdrželi se: 

15) ZO schvaluje, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2022 nájemné 

ve stejné výši jako v roce 2021.                                                                                                    

Pro:   9     Proti:        Zdrželi se:    

16) ZO schvaluje, že v pronajatých obecních bytech zůstane pro rok 2022 nájemné ve stejné výši 

jako v roce 2021.                                                                                                                                                                                                     

Pro:   10   Proti:        Zdrželi se:  

17) ZO schvaluje poplatek za stočné pro rok 2022. Stočné bude navýšeno o 6,50 Kč, to je pro rok 

2022 částka 36,-  Kč 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:   

18) ZO schvaluje Plán financování obnovy kanalizace                                                                       

Pro:   10   Proti:     Zdrželi se: 

19) ZO schvaluje výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2022, složenou ze členů: starosta, 

místostarostka a členové stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa Josef.                                                                                                                                             

Pro:   10    Proti:       Zdrželi se: 

20) ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 16  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za 

rok 2021. Doklad o úpravě rozpočtu bude přiložen k tomuto zápisu.                                         

Pro:  10     Proti:       Zdrželi se: 

21) ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v Morašicích čp. 178. Přihlásil se jediný 

zájemce …... ZO schvaluje, že nebytové prostory budou jmenované pronajmuty po skončení 

protipandemických opatření a pověřuje starostu poté podepsáním smlouvy. Nájemné se 

stanovuje na 500,- Kč/měs                                                                                       Pro:   10   Proti:     

Zdrželi se: 

22) ZO schvaluje prominutí ½ nájmu ….. za pronájem pohostinství čp. 13 za měsíce listopad a 

prosinec 2021. Provozování je omezeno z důvodu protipandemických opatření. Nájem za 

listopad a prosinec 2021 činí 1.250,- Kč/měs.                                                                                                                                       

Pro:  9     Proti:  1   Zdrželi se: 

23) ZO schvaluje vyvěšení nabídky prodeje části pozemku parc.č. 797/1 v k.ú. Morašice u Litomyšle 

o výměře 53 m2                                                                                                                            

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se: 

24) ZO neschvaluje uzavření smlouvy o dodávkách použitého kuchyňského oleje a tuků s fy 

FRITEX Markvartice                                                                                                                   

Pro: 10    Proti:     Zdrželi se:  

25) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě mezi Obcí Morašice a Rychtou Morašice s.r.o.                                                                         

Pro:  10   Proti:     Zdrželi se:  

26) Starosta předal předsedovi ekologické komise žádosti o kácení stromů 

27) ZO neschvaluje uzavření smlouvy o správě majetku – směnného programu s fy BICZ holding 

Praha                                                                                                                                               

Pro:   10     Proti:     Zdrželi se: 
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28) ZO vzalo  

29)  Různé –  rozsvěcení vánočních stromů 

             - stav covid, slepice                                                                                                                                                            

             - nabídka polohovatelných postelí 

             - dotace rozhlasy – druzí pod čarou, příští rok se podá znovu  

             - pronájem pozemku Rychta 

             - příští zasedání 12.1.2022 od 18.00 hod. na obecním úřadě 
 

 

 

Usnesení ZO ze dne 24. 11. 2021  
• Zastupitelstvo schvaluje obdarovat oslavence dárkovým balíčkem v hodnotě 400,- Kč. Předá ho zastupitel: 

Jan Nováček                                                                                                                                        Pro:  9    

Proti:     Zdrželi se: 

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

spoluobčana, který je v domově důchodců. Balíček předá starosta.                                                                                                                               

Pro:    9   Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství                                                                                                Pro:  9    Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Morašice č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství                                                                                               Pro:  9   Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO schvaluje, že trenéři fotbalu mládeže a dětí obdrží za práci ve prospěch obce odměny v čistém za rok 

2021: školička a  přípravka …. 10.000,- Kč,  přípravka …. 5.000,- Kč, žáci …. 5.000,- Kč a …. 5.000,- Kč.                                                                                                                          

Pro:   9     Proti:       Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí zápis o kontrole usnesení Zastupitelstva obce Morašice a kontrole účetních dokladů a 

stavu hotovosti v pokladně Obce Morašice 

• ZO vzalo na vědomí výpověď smlouvy o závodním stravování ze strany Zemědělského družstva Růžový 

palouček Morašice 

• ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2022-2025 Mateřské školy 

Morašice.                                                                                                                             Pro:  9     Proti:      

Zdrželi se:  

• ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2022-2025 Masarykovy 

základní školy Morašice.                                                                                         Pro:  9     Proti:      Zdrželi 

se:  

• ZO schvaluje, že od 1. 1. 2022 až do schválení rozpočtu pro rok 2022 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:   9    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje předpokládané změny rozpočtu obce na rok 2021 s tím, že tyto změny provede starosta 

v období od posledního zasedání ZO do konce kalendářního roku 2021, a to výhradně podle příslušných 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Na prvním zasedání ZO v roce 2022  předloží starosta  ZO ke schválení 

zprávu o provedených rozpočtových opatřeních.                  Pro:   9    Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje příspěvek na rok 2022 pro Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko-Desinka ve výši 20,- Kč na 

občana a rok.                                                                                                                                                  

Pro:   9     Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje příspěvek na rok 2022 pro Mikroregion Litomyšlsko ve výši 25,- Kč na občana a rok.                                                                                                                                               

Pro:  9      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO schvaluje, že v pronajatých obecních nebytových prostorách zůstane pro rok 2022 nájemné ve stejné 

výši jako v roce 2021.                                                                                                    Pro:   9     Proti:        

Zdrželi se:    

• ZO schvaluje, že v pronajatých obecních bytech zůstane pro rok 2022 nájemné ve stejné výši jako v roce 

2021.                                                                                                                                                                                                     

Pro:   10   Proti:        Zdrželi se:  

• ZO schvaluje poplatek za stočné pro rok 2022. Stočné bude navýšeno o 6,50 Kč, to je pro rok 2022 částka 

36,-  Kč včetně DPH za m3. Se ztrátou na čistírně odpadních vod  v důsledku menšího odběru  bude 
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počítáno v rozpočtu příslušného roku.                                                     Pro:  10    Proti:      Zdrželi se:   

• ZO schvaluje Plán financování obnovy kanalizace                                                                       Pro:   10   

Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2022, složenou ze členů: starosta, 

místostarostka a členové stavební komise: Ing. Jokeš Josef, Ropek František, Krejsa Josef.                                                                                                                                             

Pro:   10    Proti:       Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 16  - konečnou úpravu rozpočtu mezi položkami za rok 2021. 

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

Zdrželi se: 

• ZO projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v Morašicích čp. 178. Přihlásil se jediný zájemce 

….. ZO schvaluje, že nebytové prostory budou jmenované pronajmuty po skončení protipandemických 

opatření a pověřuje starostu poté podepsáním smlouvy. Nájemné se stanovuje na 500,- Kč/měs                                                                                       

Pro:   10   Proti:     Zdrželi se: 

• ZO schvaluje prominutí ½ nájmu …. za pronájem pohostinství čp. 13 za měsíce listopad a prosinec 2021. 

Provozování je omezeno z důvodu protipandemických opatření. Nájem za listopad a prosinec 2021 činí 

1.250,- Kč/měs.                                                                                                                                       Pro:  9     

Proti:  1   Zdrželi se: 

• ZO schvaluje vyvěšení nabídky prodeje části pozemku parc.č. 797/1 v k.ú. Morašice u Litomyšle o výměře 

53 m2                                                                                                                            Pro: 10    Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO neschvaluje uzavření smlouvy o dodávkách použitého kuchyňského oleje a tuků s fy FRITEX 

Markvartice                                                                                                                   Pro: 10    Proti:     

Zdrželi se:  

• ZO schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 

Obcí Morašice a Rychtou Morašice s.r.o.                                                                         Pro:  10   Proti:     

Zdrželi se:  

• ZO neschvaluje uzavření smlouvy o správě majetku – směnného programu s fy BICZ holding Praha                                                                                                                                               

Pro:   10     Proti:     Zdrželi se: 

 

 

 

V Morašicích  24. 11. 2021    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


