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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 4 
konaného dne  16. ledna 2018   v zasedací místnosti OÚ  v Morašicích v 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,  

Nepřítomni: - 

Omluveni: Mgr. Štěpánová Hana            

 Ověřovatelé zápisu:  Klejchová Martina, Štěpán Josef 
  

1) Starosta každému přítomnému kopii zápisu z 3. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé Famfulík, Mgr. Štěpánová              Pro: 10        Proti:       Zdrželi se:  

3) ZO revokuje část usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce z 12.12.2018 o vydání Vyhlášky 

č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nová vyhláška podle vyjádření MV ČR nemusí 

být v případě zachování poplatku vydávána.     Pro: 10    Proti:    Zdrželi se:  

4) ZO schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Morašice a paní ….. z 3.2.2014 na 

místnost pro provoz klubu Maják. Prodloužení na dobu do 31.12.2020.              Pro: 10      Proti:        

Zdrželi se: 

5) Zastupitelstvo obce Morašice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 

písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Morašice a s jeho odůvodněním,  

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Morašice není v 

rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s 

výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,  

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění územního plánu Morašice,  

IV. se rozhodlo vydat územní plán Morašice formou opatření obecné povahy č. 1/2019, které 

tvoří přílohu tohoto usnesení,  

V. tímto zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 a č.2/2006.                                             

Pro:  10     Proti:        Zdrželi se: 

6) ZO revokuje usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce z 14.11.2018 – ruší se poskytnutí 

dotace manželům ……. z důvodu majetkových vztahů k pozemku.                  Pro: 10       Proti:        

Zdrželi se:   

7) ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na provedení vrtané 

studny ve výši 100.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2019 ……. na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na provedení vrtané studny ve 

výši 100.000,- Kč.             Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

8) ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na provedení 

vrtané studny ve výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.                                                                              

Pro: 10       Proti:        Zdrželi se: 

9) Starosta předal  předsedovi ekologické komise žádosti na kácení stromu.    
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10) ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. 

Morašice 96 na příspěvek na činnost, turnaj čtvrtí a dětský den ve výši 54.000,- Kč. ZO 

odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. 

Morašice 96 na příspěvek na činnost, turnaj čtvrtí a dětský den ve výši 54.000,- Kč. ZO ukládá 

starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, 

z.s. Morašice 96 na příspěvek na činnost, turnaj čtvrtí a dětský den ve výši 54.000,- Kč.             

Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

11)  ZO projednalo vstupné na obecní ples 23.2.2019 ve výši 80,- Kč                                             

Pro: 10      Proti:     Zdrželi se: 

12) ZO souhlasí s darováním dárkového balíčku do tomboly na obecní ples v hodnotě 400,- Kč                                   

Pro:        Proti:        Zdrželi se: 

13)  ZO vzalo na vědomí informaci o počtu vytříděných oděvů.    

14) ZO odsouhlasilo výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2019, složenou ze členů: 

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

Josef.                                                                       Pro:  10     Proti:       Zdrželi se: 

15)  ZO vzalo na vědomí informaci o výsledku Tříkrálové sbírky: Morašice 19.093,- Kč, Lažany 

1.850,- Kč, Říkovice 6.440,- Kč, Višňáry 2.558,- Kč 

16)  Akce do rozpočtu 2019 

• Údržba stromů v celé obci s důrazem na místa s pohybem lidí  

• Nákup knih do obecní knihovny, příspěvek na výměnný fond do Svitav  

• Chodník náves  

• Spolufinancování akce  VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA, v případě že 

bude získána dotace 

• Spolufinancování akce  kabiny hřiště, v případě že bude získána dotace 

• Nákup nových akumulátorů do reproduktorů veřejného rozhlasu dle potřeby 

• Krizový fond  

• Drobné výspravy silnic, pokud bude po zimě potřeba  

• Oprava cesty u Hendrychových, Voženílkových,  mostek u Černých 

• Čistění další části kanalizace  

• Pasportizace kanalizace a hřbitova 

• Osvětlení Višňáry 

• Poplatek za psa v útulku pro případ potřeby 

• Oprava  kanalizační šachty ve středu Morašic, monitoring 

• Deratizace kanalizace 

• Oprava hasičského vozidla RTHP CAS 25 – přídavná skříň 

• Projektové přípravy chodníky, vodovod, topení MŠ, zateplení spojovací chodby MŠ 

• Oprava cesty u Kurkových Višňáry 

• Dar Městu Litomyšl – ORP ZŠ a MŠ 

• Oprava střechy ZŠ  

• Spolufinancování 2. fáze opravy oplocení MŠ – dotace Mikroregion LD 

• Oprava schody Říkovice u Voříšků 

• Příspěvky organizacím 

• Zahájení prací oprava čp. 20 

• Spolufinancování projektu Základní školy Přírodní zahrada   

• Oprava plotu u školní zahrady 

• Proplacení cestovních příkazů a odměna trenérům mládeže a sportovní školičky  

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

školy Morašice, Mateřské školy Morašice, Římskokatolické farnosti Morašice, Mysliveckého 

spolku Morašice 
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18) ZO nesouhlasí s vyvěšením tibetské vlajky 10.3. na obecním úřadě.                                          

Pro: 10       Proti:        Zdrželi se: 

19) ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na příspěvek na provoz 

a činnost ve výši 40.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2019 ……. na příspěvek na provoz a činnost ve výši 40.000,- Kč. ZO ukládá starostovi 

podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na příspěvek na provoz a 

činnost ve výši 40.000,- Kč.             Pro: 10       Proti:        Zdrželi se: 

20) Na vědomí: v období od 1.10.2018 do 30.11.2018 bylo v obci Morašice podpořeno 1 pracovní 

místo na VPP částkou 23.928,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 

82,38% tj. 19.711,88 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62% tj. 4.216,12 Kč. 

21) ZO schválilo vyjádřit svou připravenost jednat se společností REMA AOS, a.s. – poté, co dojde 

k udělení požadované autorizace – o možnostech případné budoucí spolupráce v oblasti 

zpětného odběru obalů.                                                                                                                  

Pro: 10       Proti:       Zdrželi se: 

22) ZO vzalo na vědomí informaci o cenové nabídce na opravu zvonů v kostele v Morašicích 

23) ZO odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 

2019 na projekt VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA. Příprava žádosti o dotaci bude 

svěřena PhDr. Staňkové, která nám až dosud věc sledovala.                                                                   

Pro:  10    Proti: 0    Zdrželi se: 0 

24) Různé: - v pátek 18.1. plavání                                                                                                                         

             - příští zasedání 13.2.2019 

                                                                                                                       
Usnesení ZO ze dne 16.1.2019  

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

zastupitelé Famfulík, Mgr. Štěpánová              Pro: 10        Proti:       Zdrželi se:  

• ZO revokuje část usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce z 12.12.2018 o vydání Vyhlášky č. 1/2018 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Nová vyhláška podle vyjádření MV ČR nemusí být v případě zachování poplatku 

vydávána.     Pro: 10    Proti:    Zdrželi se:  

• ZO schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí Morašice a paní ……. z 3.2.2014 na místnost pro 

provoz klubu Maják. Prodloužení na dobu do 31.12.2020.              Pro: 10      Proti:        Zdrželi se: 

• Zastupitelstvo obce Morašice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za 

použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů  

I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Morašice a s jeho odůvodněním,  

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Morašice není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky 

dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,  

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění územního plánu Morašice,  

IV. se rozhodlo vydat územní plán Morašice formou opatření obecné povahy č. 1/2019, které tvoří přílohu tohoto 

usnesení,  

V. tímto zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 a č.2/2006.                                             Pro:  10     Proti:        

Zdrželi se: 

• ZO revokuje usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce z 14.11.2018 – ruší se poskytnutí dotace manželům 

…….. z důvodu majetkových vztahů k pozemku.                  Pro: 10       Proti:        Zdrželi se:   

• ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 ……… na provedení vrtané studny ve výši 

100.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 …….. na provedení 

vrtané studny ve výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2019 …… na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.             Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na provedení vrtané studny ve 

výši 100.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 
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…….. na provedení vrtané studny ve výši 100.000,- Kč.                                                                              Pro: 

10       Proti:        Zdrželi se: 

• ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na 

příspěvek na činnost, turnaj čtvrtí a dětský den ve výši 54.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na příspěvek na činnost, turnaj čtvrtí a 

dětský den ve výši 54.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

v roce 2019 TJ Sokol Morašice, z.s. Morašice 96 na příspěvek na činnost, turnaj čtvrtí a dětský den ve výši 

54.000,- Kč.             Pro:  10      Proti:        Zdrželi se: 

•  ZO projednalo vstupné na obecní ples 23.2.2019 ve výši 80,- Kč                                             Pro: 10      Proti:     

Zdrželi se: 

• ZO souhlasí s darováním dárkového balíčku do tomboly na obecní ples v hodnotě 400,- Kč                                   

Pro:        Proti:        Zdrželi se: 

• ZO odsouhlasilo výběrovou komisi na výběr dodavatelů pro rok 2019, složenou ze členů: starosta, 

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

Pro:  10     Proti:       Zdrželi se: 

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

Mateřské školy Morašice, Římskokatolické farnosti Morašice, Mysliveckého spolku Morašice 

• ZO nesouhlasí s vyvěšením tibetské vlajky 10.3. na obecním úřadě.                                          Pro: 10       Proti:        

Zdrželi se: 

• ZO na základě žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 ……. na příspěvek na provoz a činnost ve 

výši 40.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 ……..na příspěvek 

na provoz a činnost ve výši 40.000,- Kč. ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace v roce 2019 ……….. na příspěvek na provoz a činnost ve výši 40.000,- Kč.             Pro: 10       Proti:        

Zdrželi se: 

• Na vědomí: v období od 1.10.2018 do 30.11.2018 bylo v obci Morašice podpořeno 1 pracovní místo na VPP 

částkou 23.928,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38% tj. 19.711,88 Kč a ze 

státního rozpočtu České republiky činila 17,62% tj. 4.216,12 Kč. 

• ZO schválilo vyjádřit svou připravenost jednat se společností REMA AOS, a.s. – poté, co dojde k udělení 

požadované autorizace – o možnostech případné budoucí spolupráce v oblasti zpětného odběru obalů.                                                                                                                  

Pro: 10       Proti:       Zdrželi se: 

• ZO vzalo na vědomí informaci o cenové nabídce na opravu zvonů v kostele v Morašicích 

• ZO odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2019 na 

projekt VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ DVACÍTKA. Příprava žádosti o dotaci bude svěřena PhDr. Staňkové, 

která nám až dosud věc sledovala.                                                                   Pro:  10    Proti: 0    Zdrželi se: 0 

                                                                                    

   

 

V Morašicích  16.1.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


