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Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Morašice č. 5 
konaného dne  13. února 2019   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, Mgr. 

Štěpánová Hana            

Nepřítomni: - 

Omluveni:  

 Ověřovatelé zápisu:  Nováček Jan, Mgr. Štěpánová Hana 

  

1) Starosta každému přítomnému kopii zápisu z 4. zasedání  zastupitelstva obce. 

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

je zastupitelé Josef Jareš, Josef Jokeš, Pavlína Jarešová, Martina Klejchová           Pro:  11    

Proti:   Zdrželi se:  

3) ZO jmenovalo za zřizovatele, to je za Obec Morašice, zástupce do Školské rady Masarykovy 

základní školy Morašice, okres Svitavy, pana Josefa Štěpána. P. Štěpán byl zástupcem i 

v minulém období.         Pro: 11     Proti:       Zdrželi se: 

4) ZO schvaluje Smlouvu o připojení odběrného el. Zařízení č. 19-SOP-01-4121489456 s ČEZ 

Distribuce a.s. Děčín                                Pro: 11     Proti:        Zdrželi se:   

5) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem části dvora v čp. 20 o rozloze 50 m2 a 1 

místnosti v hospodářské části o rozloze 17,5 m2. Nájemné se stanovuje na 200,- Kč. Do smlouvy 

budou zaneseny bezpečnostní podmínky                    Pro: 11    Proti:      Zdrželi se: 

6) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Domovu pro seniory 

Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice na poskytovanou sociální službu pro občana 

obce ve výši 14.000,- Kč. ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 

2019 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice na poskytovanou 

sociální službu pro občana obce ve výši 14.000,- Kč.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní 

Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice na poskytovanou sociální službu pro občana obce ve výši 

14.000,- Kč.                                                             Pro:  11   Proti:       Zdrželi se: 

7) ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Českému svazu 

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

4.000,- Kč.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 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 2019 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 odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 SH-ČMS SDH 

Říkovice , 569 51   Morašice 96 ve výši 15.000,- Kč na akce dle přílohy.  ZO odsouhlasilo 

veřejnoprávní smlouvu poskytnutí dotace v roce 2019 SH-ČMS SDH Říkovice , 569 51   

Morašice 96 ve výši 15.000,- Kč na akce dle přílohy.  ZO ukládá starostovi podepsat 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 SH-ČMS SDH Říkovice , 569 51   

Morašice 96 ve výši 15.000,- Kč na akce dle přílohy          Pro:  11     Proti:     Zdrželi se: 

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

inventarizace majetku a závazků obce Morašice ke dni 31.12.2018. Zastupitelstvo schvaluje 

inventarizační zprávu.                                                 Pro:  11   Proti:       Zdrželi se: 

10) ZO vzalo na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy Morašice o žádosti na MŠMT na zařazení 

do projektu Podpora společného vzdělávání – Šablony II 

11) ZO na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Morašice, okres Svitavy, odsouhlasilo uvolnění 
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finančních prostředků ve výši 100.000 ,- Kč z rezervního fondu.                                                              

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

12) ZO vzalo na vědomí, že Obec Morašice obdržela od EKO-Kom a.s. odměnu 23.707,50 Kč za 

vytříděný odpad ve 4. čtvrtletí 2018   

13) ZO byl předložen návrh rozpočtu na r. 2019, bude vyvěšen na úřední a schválen v březnu 

14) Informace k podání žádosti o dotaci Víceúčelové zařízení Dvacítka 

15)  ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu – Dohody o provedení práce mezi obcí 

Morašice a členy zastupitelstva obce Karlem Rajmanem a Pavlínou Jarešovou na zjišťování 

kulturních a společenských akcí mimo pracovní náplň a dobu a Jiřím Famfulíkem na zjišťování 

sportovních a zájmových činností (SDH) mimo pracovní náplň a dobu                                       

Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

16) ZO vzalo na vědomí termín veřejného projednání stavby Modernizace mostu Višňáry dne 

18.2.2019 v 14.00 hod. na Obecním úřadě Morašice 

17) Různé: - setkání seniorů 17.3.2019 na Skalce Lubná 

                   - příští zasedání ZO 20.3.2019 

18) Diskuse 

      a) požadavek Mgr. Štěpánové na urychlené provedení deratizace 

      b) návrh Mgr. Štěpánové na natření oken na západní straně Základní školy 

      c) Mgr. Štěpánová předložila nabídku ing. Špajse z Mikroregionu Litomyšlsko na připojení   

         k projektu výsadby a ošetření dřevin. ZO souhlasí s podáním žádosti a ukládá starostovi   

        vytypováním stromů a podání žádosti.                               Pro: 11   Proti:      Zdrželi se: 

                                                                                                                       
Usnesení ZO ze dne 13.2.2019  

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

Josef Jareš, Josef Jokeš, Pavlína Jarešová, Martina Klejchová           Pro:  11    Proti:   Zdrželi se:  

• ZO jmenovalo za zřizovatele, to je za Obec Morašice, zástupce do Školské rady Masarykovy základní školy 

Morašice, okres Svitavy, pana Josefa Štěpána, narozeného 15.11.1979. P. Štěpán byl zástupcem i v minulém 

období.         Pro: 11     Proti:       Zdrželi se: 

• ZO schvaluje Smlouvu o připojení odběrného el. Zařízení č. 19-SOP-01-4121489456 s ČEZ Distribuce a.s. 

Děčín                                Pro: 11     Proti:        Zdrželi se:   

• ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem části dvora v čp. 20 o rozloze 50 m2 a 1 místnosti 

v hospodářské části o rozloze 17,5 m2. Nájemné se stanovuje na 200,- Kč. Do smlouvy budou zaneseny 

bezpečnostní podmínky                    Pro: 11    Proti:      Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Domovu pro seniory Sloupnice, 

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice na poskytovanou sociální službu pro občana obce ve výši 14.000,- Kč. 

ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Domovu pro seniory Sloupnice, Horní 

Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice na poskytovanou sociální službu pro občana obce ve výši 14.000,- Kč.  ZO 

ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 Domovu pro seniory 

Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice na poskytovanou sociální službu pro občana obce ve výši 

14.000,- Kč.                                                             Pro:  11   Proti:       Zdrželi se: 

• ZO na základě písemné žádosti odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 Českému svazu včelařů, základní 

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

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 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 2019 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 odsouhlasilo poskytnutí dotace v roce 2019 SH-ČMS SDH Říkovice , 569 51   

Morašice 96 ve výši 15.000,- Kč na akce dle přílohy.  ZO odsouhlasilo veřejnoprávní smlouvu poskytnutí 

dotace v roce 2019 SH-ČMS SDH Říkovice , 569 51   Morašice 96 ve výši 15.000,- Kč na akce dle přílohy.  

ZO ukládá starostovi podepsat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v roce 2019 SH-ČMS SDH Říkovice 

, 569 51   Morašice 96 ve výši 15.000,- Kč na akce dle přílohy          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 31.12.2018. Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu.                                                 

Pro:  11   Proti:       Zdrželi se: 
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• ZO vzalo na vědomí sdělení ředitelky Mateřské školy Morašice o žádosti na MŠMT na zařazení do projektu 

Podpora společného vzdělávání – Šablony II 

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

prostředků ve výši 100.000 ,- Kč z rezervního fondu.                                                              Pro:  11    Proti:        

Zdrželi se: 

• ZO souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu – Dohody o provedení práce mezi obcí Morašice a členy 

zastupitelstva obce Karlem Rajmanem a Pavlínou Jarešovou na zjišťování kulturních a společenských akcí 

mimo pracovní náplň a dobu a Jiřím Famfulíkem na zjišťování sportovních a zájmových činností (SDH) mimo 

pracovní náplň a dobu                                       Pro:  11    Proti:        Zdrželi se: 

• Mgr. Štěpánová předložila nabídku ing. Špajse z Mikroregionu Litomyšlsko na připojení   

             k projektu výsadby a ošetření dřevin. ZO souhlasí s podáním žádosti a ukládá starostovi   

             vytypováním stromů a podání žádosti.                               Pro: 11   Proti:      Zdrželi se: 

 

 

V Morašicích  13.2.2019    Zápis pořídil:    

 

   

 

Starosta obce:    Zápis ověřili:  


