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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás pozdravila v novém roce a popřála mnoho neopouštějícího zdraví, štěstí a elánu  

pro všechny Vaše plány, které hodláte v tomto roce realizovat.  

Koronavirus nás bohužel ani začátkem letošního roku neopustil a zůstává tu s námi nadále. Díky možnosti 

postupného očkování a ustupování restriktivních opatření doufejme, že se postupně i život u nás bude 

dostávat do normálu, tak jak jsme na něj zvyklí a tak, jak nám chybí. V nejbližších týdnech, pokud se situace 

nezmění, plánujeme zrealizovat dětský den, který bude připraven na druhou červnovou sobotu na malém 

hřišti společně s doprovodným programem. Rovněž probíhají přípravy na pouť sv. Anny. 

Dále chci pokračovat v optimistickém tónu. Mám radost,  

že se začátkem roku podařilo zažádat a získat dotace na chod 

obchodu Jednota MK v obci a arboristické práce na stromech  

na návsi. Z loňského roku je stále v chodu projekt stavebních míst 

v lokalitě „na loukách“. I když se to nezdá, tak postupnými kroky  

se posouváme neustále kupředu. Bohužel veškeré legislativě 

nemůžeme „poručit“ a povzbudit ji, aby byla vydána povolení 

rychleji. Jsou na obci nezávislá. Další akcí, kterou v letošním roce 

budeme realizovat, je rekonstrukce stávajících chodníků v obci. 

Tento projekt jistě zlepší komfort a vzhled v obci a naše obec bude 

zase krásnější, o což jde dozajista nám všem. 

Další novinkou je, že se podařilo po dlouhé odmlce najít provozovatele místního pohostinství.  Otevřeno 

bude od 1. června 2021.

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, Dis. 
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Informace z obecního úřadu 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 11.02.2021 

Omluvena: Kateřina Paluchová 

Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina seznámil a přednesl zprávu o kontrole usnesení 

z minulého zasedání obce Morašice ze dne 21.12.2020. 

ZO Bere na vědomí 

Paní starostka informovala o žádosti a možnosti poskytnutí dotace obchodu Jednoty v Morašicích. 

Ztráta za rok 2020 činí 130.000,-- Kč. Dotace poskytnutá na provoz od obce Morašice se může 

poskytnout z JMK až do výše 70.000,-- Kč. 

Návrh paní starostky je poskytnout dotaci Jednotě Moravský Krumlov na provoz obchodu 

v Morašicích ve výši 35.000,-- Kč. Při schválení bude obec žádat JMK o dotaci ve stejné výši, tedy 

celkem by byla poskytnutá dotace ve výši 70.000,-- Kč. -  

Usnesení bylo schváleno 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje poskytnutí dotace pro Jednota Moravský 35.000,- Kč  

a žádost o dotaci ve výši 35.000,- Kč z dotací poskytujících JMK. 

Hlasování Pro 5 Proti 1 (Zdeněk Weis) Zdržel se 0 

 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením  

č. 12/2020. 

Hlasování Pro 3 

Adéla 

Šotkovská, 

Rudolf 

Březina, 

Lukáš 

Bartuněk. 

Proti 0 Zdržel se 3 

Zdeněk 

Weis,  

Jana 

Hlaváčová, 

Hana 

Maříková. 

Usnesení nebylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, že při přípravě konceptu kroniky  

za rok 2020 bylo zjištěno, že za rok 2019 nebyla schválena kronika zastupitelstvem. Tato práce byla 

v rozhodné době svěřena a byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti mezi Hanou Maříkovou, dále 

zaměstnancem a starostou obce, Zdeňkem Weisem, dále zaměstnavatelem. Odměna za práci byla 

vyplacena. Nebyly dodrženy povinnosti jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele. Práce nebyla 

odvedena ani nebyla předána zastupitelstvu k projednání. 

 

Paní Maříková nabídla na základě přednesených informací vrácení peněz, které čerpala jako odměnu 

za práci kronikářky. 
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Paní starostka žádala o vytvoření konceptu kroniky za rok 2019. Vrácení peněz odmítla. 

Pan Weis informoval, že do konce dubna 2021 dopíše kroniku retrospektivou a předá je do rukou 

zastupitelstva k projednání. 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, že koncept kroniky pro rok 2020 bude 

předán písemně do rukou zastupitelů k připomínkování do dne 17.02.2021. Do konce února 2021 

mají zastupitelé zaslat připomínky. Koncept bude projednán a bude se o něm jednat  

na plánovaném březnovém zastupitelstvu. 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., seznámila přítomné s návrhem revokace usnesení 

č.19/2020/z 8 ze dne 17.09.2020 a možnost starostky obce k provádění nákupů  

pro obecní účely do 20.000,-- Kč bez schválení zastupitelstva. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje revokaci usnesení č.19/2020/z 8 ze dne 17.09.2020.  

 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Místostarosta obce Mgr. Lukáš Bartuněk, v zastoupení předsedkyně Kateřiny Paluchové, informoval  

o inventarizační zprávě. Vše je bez připomínek a v pořádku. 

ZO Bere na vědomí 

Žádost manželů Klikových o výmaz předkupního práva na pozemku číslo parcely 1835/5, čísla 

popisného 131 a to z důvodu splnění všech požadavků z kupní smlouvy ze dne 22.02.2011. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výmaz předkupního práva z parcely č. 1835/5. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Žádost paní Sikmundové o výmaz předkupního práva na pozemku číslo parcely 1835/6  

a to z důvodu splnění všech požadavků z kupní smlouvy ze dne 09.02.2021. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výmaz předkupního práva z parcely č. 1835/6. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Zdeněk Weis se dotazoval na stav získávání dotací a informoval o možnostech získání  

na dotace z úroků.  
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Paní starostka informovala, že budou prověřeny možnosti získání dotace. 

Mgr. Jana Hlaváčová informovala o rozbité váze u pomníku padlých.  

Paní starostka informovala, že bude pořízena nová. 

Mgr. Jana Hlaváčová oznámila, že rezignuje na pozici správce pomníku padlých u místního kostela, 

která zahrnovala péči o něj a květinovou výzdobu. 

Paní Jiřina Hermanová se dotazovala, zda obec nemá peníze na obálky, protože vánoční přání  

od obce bylo rozdáno bez obálek.  

Byla informovaná, že v rámci úspor našich lesů obálky nebyly použity. Nebylo  

to z ekonomických důvodů, jak se domnívala. 

Rovněž paní starostka obce informovala, že za pana Weise rovněž nebyly poskytovány,  

ten informoval, že byly. 

Paní Jiřina Hermanová se dotazovala na strom v blízkosti cesty u kostela a doporučila  

pro jeho zdravý růst umístnění do míst, kde bude dostatek prostoru.  

Starostka obce informovala, že možnosti budou prověřeny. 

Paní Jiřina Hermanová požádala zástupce obce, aby ji nebylo vhazováno vánoční přání,  

bez obálky do poštovní schránky. V případě záměru umístění vánočního přání do poštovní schránky 

bez obálky, ať raději v příštích letech předáno není. 

Paní Maříková se informovala, zda obec dala nebo dává nějaké finanční prostředky  

pro knihovnu na pořízení nových knih.  

Místostarosta obce informoval o množství knih ve výměnném fondu knihovny Znojmo k zapůjčení  

do knihovny Morašice.  

Pan Weis se dotazoval, proč obec nežádá více dotací a mimo jiné také dotaci na úroky  

z úvěrů.  

Starostka informovala, že o této konkrétní dotaci neví, ale bude se informovat. Rovněž poděkovala 

panu Weisovi, že jí o ní informoval. Rovněž předala informace o součastné situaci, kdy se obec chystá 

čerpat dotaci na rekonstrukci stávajících chodníků a žádat o dotaci na úpravu dřevin na návsi. 

V jednání je i žádost týkající se úpravy zeleně na návsi - v okolí kostela a na cestě ke hřbitovu. 

 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS,. poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání 
zastupitelstva obce v 18:38 hod. 
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Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 25.02.2021 

Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina seznámil a přednesl zprávu o kontrole usnesení 

z minulého zasedání obce Morašice ze dne 11.02.2021. 

ZO Bere na vědomí 

Paní starostka informovala o rozpočtovém opatření č 12/2020 a reagovala na dotazy pana Zdeňka 

Weise týkající se částek v jednotlivých položkách. Dotazy byly zodpovězeny bez výhrad. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření 12/2020. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala o podmínkách a možnosti získání dotace 

z JMK na arboristické práce a údržbu stromů zejména v lokalitě u kostela a lipová alej směrem  

ke hřbitovu. 

 Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje záměr ucházet se a zažádat o dotaci z JMK na arboristické 

práce z dotačního titulu JMK. 

 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, o možnostech získání dotace na VPP.  

Po konzultaci s ÚP Znojmo obdržela informaci, že bližší instrukce týkající se možnosti získání 

zaměstnance na VPP budou podány v průběhu měsíce března/dubna 2021. 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., se dotazovala na připomínky ke konceptu kroniky  

za rok 2020. Připomínky zastupitelů byly zaneseny do konceptu kroniky. 

Byly to zejména následující připomínky: 

Zdeněk Weis - doplnění pozici pracovníka obce – Emil Veis jako knihovník; zařazení informací ohledně 

zvýšení odměn zastupitelů navržené Lukášem Bartuňkem. Bylo zařazeno. 

Mgr. Lukáš Bartuněk informoval, že tato informace je již součástí kroniky na jiné straně a bude 

v kronice 2x a bude se opakovat. 

Zdeněk Weis informoval, že dodá důvody rezignace do příloh kroniky do 5.3.2021 pro dodržení 

řádného termínu odevzdání kroniky. 
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Hana Maříková – změna termínu zaznamenání koronaviru v ČR na 01.03.2020 z 02.03.2020. 

Mgr. Hlaváčová Jana – výmaz slov „prosím respektujte opatření v článku“, o konzumaci 

„alkoholových nápojů a tabákových výrobků prezidentem republiky Milošem Zemanem“. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, že upraví gramatické chyby obsažené 

v konceptu. 

Hana Maříková vyjádřila sympatie způsobu psaní kroniky od druhé poloviny roku 2020, kdy došlo  

ke změně autorů, jelikož se podobají způsobu, jímž sama psala kroniku. 

Mgr. Jana Hlaváčová navrhovala, aby se zastupitelstvo obce omluvilo za výpady na vrub kroniky 

psané Hanou Maříkovou. Omluva neproběhla. 

Mgr. Jana Hlaváčová vyjádřila nesouhlas se způsobem sepsání kroniky. První pololetí roku 2020  

ji psal Zdeněk Weis, druhou poloviny roku ji psali Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. a Mgr. Lukáš Bartuněk. 

Mgr. Lukáš Bartuněk vyzval Mgr. Janu Hlaváčovou, aby se ujala psaní kroniky z důvodu  

jí podaných výtek pro letošní rok, aby bylo vše v pořádku. Nebylo akceptováno a kronika bude psaná 

beze změny autorů. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice shvaluje koncept kroniky za rok 2020 

Hlasování Pro 5 Proti 1 Zdeněk 

Weis 

Zdržel se 1  

Mgr. Jana 

Hlaváčová 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., ve spolupráci s paní Řezáčovou z MAS Živé pomezí 

informovali o stavu dotace na rekonstrukce stávajících chodníků v obci. Dotace je obci Morašice 

přiznaná. Výběrové řízení proběhne na březnovém zastupitelstvu obce. Realizace je plánovaná 

v průběhu druhé poloviny roku 2021. 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala o stavu zkapacitnění vodovodu v obci 

Morašice. Situace v důsledku covidu a nouzového stavu je pozastavena. Očekáváme nové informace 

se kterými bude informovat zastupitelstvo. 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, o stavu projektu „nová výstavba lokalita 

louky“ o možnostech prostřednictvím zprávy – stav povolování technické a dopravní infrastruktury. 

Výhled dalšího kroku o postupu v projektu je konec jara 2021 

 

      ZO Bere na vědomí 
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Pan Zdeněk Weis informoval o možnosti protiprávního jednání skrze podání žádosti  

pro Jednotu Moravský Krumlov v době, kdy je obec v rozpočtovém provizoriu a nežádat tím pádem  

o podporu prostřednictvím dotace vypsané JMK o podporu provozu malých obchodů v obci. 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, že dotace bude poskytnuta v době,  

kdy bude již schválen rozpočet 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání 

zastupitelstva obce v 19:05 hod. 

 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 25.03.2021 

Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina seznámil a přednesl zprávu o kontrole usnesení 

z minulého zasedání obce Morašice ze dne 25.02.2021. 

ZO Bere na vědomí 

Paní starostka informovala o firmách, které se přihlásily do výběrového řízení – rekonstrukce 

chodníků v obci Morašice 2021 a informovala o podmínkách, které musí žadatelé splňovat. Hlavním 

kritériem byla cena. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje na základě zadávací dokumentace a nejnižší nabídnuté ceny 

vítězem výběrového řízení firmu KSH s.r.o. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala o rozpočtu obce na rok 2021.  

 Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočet obce Morašice na rok 2021. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, o příspěvku ze strany obce na financování 

IDS JMK na rok 2021 ve výši 50,- Kč na obyvatele (celkem: 11 350,- Kč). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje příspěvek na IDS JMK pro rok 2021 ve výši 11 350,- Kč. 
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Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, o obdrženém příspěvku od EKO-KOM 

 za tříděný odpad za IV. kvartál 2020 ve výši 11 199,- Kč.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje obdržený příspěvek ve výši 11 199-, Kč. 

Hlasování ZO bere na vědomí 

 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala o obdržené faktuře ve výši 63 000,- Kč  

za provedené řízení o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v roce 2020. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje úhradu faktury za provedené veřejnoprávní služby ve výši 

63 000,- Kč. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala o stavu VPP pro rok 2021. Předběžně  

je schválen alespoň 1 pracovník a v jednání je +1 pracovník. Předpokládaný nástup duben/květen 

2021. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se stavu žádosti o VPP. 

Hlasování ZO bere na vědomí 

 

ZO Bere na vědomí 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na p.č. 34/3, 1047/7, 1048/2 v k.ú. Morašice. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č. 

34/3, 1047/7, 1048/2 v k.ú. Morašice. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 



Ročník 2021, číslo I. Stránka 9 
 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., informovala, o žádosti o povolení k vjezdu  

do garáže před domem č.p. 67. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje povolení k vjezdu do garáže před domem č.p.67 

s  následujícími požadavky: 

Obec Morašice souhlasí s žádostí o povolení úpravy před bezprostředním okolí domu č.p. 67 (p.č. 

1061/9 a 1047/11) a zároveň se zříká jakékoliv zodpovědnosti ze strany obce k náhradě škody 

způsobené třetí stranou a zároveň tyto eventuální škody nebudou hrazeny ze strany obce ani nijak 

kompenzovány. 

Nutnou podmínkou rovněž je umožnění průjezdu všech obvyklých dopravních prostředků,  

které se svoji povahou mohou objevit v dotčených místech u p.č. 67. 

Kontaktní osobou pro průběžné i konečné odsouhlasení vzhledu je paní starostka Mgr. Adéla 

Šotkovská, DiS,. Zároveň je nutné ji písemně upozornit před jakýmkoliv zásahem a práce konat  

až po jejím výslovném odsouhlasení a potvrzení. 

 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 22.04.2021 

Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina zastupitelstvo seznámil a přednesl zprávu o kontrole 

usnesení z minulého zasedání obce Morašice ze dne 25.03.2021. Chyby z minulého zápisu 

zastupitelstva na které poukázal kontrolní výbor byly opraveny a zápis byl řádně podepsán 

ověřovateli. 

ZO Bere na vědomí 

Žádost Z. Weise a K. Kudláčkové o odkoupení části pozemků p.č. 541/86, 541/88, 874/51 za účelem 

výstavby rodinného domu.Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost Z. Weise a K. Kudláčkové o odkoupení části  

z pozemků p.č. 541/86, 541/88, 874/51 za účelem výstavby rodinného domu.. 

Hlasování Pro 3 (Zdeněk 

Weis st., 

Hana 

Maříková, 

Mgr. Jana 

Hlaváčová ) 

Proti 3 (Mgr. Adéla 

Šotkovská, DiS., 

Rudolf Březina, 

Mgr. Lukáš 

Bartuněk) 

Zdržel se 1 (Kateřina 

Paluchová) 

 

Usnesení nebylo schváleno 
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Žádost A. Čechové o odkoupení části z pozemků p.č. 541/51, 541/88 za účelem využití zahrady.  

P. Krátký (zástupce p. Čechové) informoval, že se o zahradu starají od roku 2016. Původně byla 

zahrada zarostlá a v neutěšeném stavu. Tento stav napravili a starají se tak o pozemek řádně i nadále. 

Pan Březina navrhuje na příštím jednání zastupitelstva, pokud by si stávající pronajímatelé pozemků 

podali žádost, aby byla jejich stávající smlouva doplněna o doložku s předkupním právem.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost A. Čechové o odkoupení části z pozemků  

p.č. 541/51, 541/88 za účelem využití zahrady. 

 

Hlasování Pro  0 Proti 0 Zdržel se 7 

 

Usnesení nebylo schváleno 

Žádost Fr. Polického o odkoupení části pozemku p.č. 541/51, 541/88, 541/86 za účelem uskladnění 

zemědělských strojů. 

 Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost Fr. Polického o odkoupení části pozemku  

p.č. 541/51, 541/88, 541/86 za účelem uskladnění zemědělských strojů.. 

Hlasování Pro  0 Proti 0 Zdržel se 7 

 

Usnesení nebylo schváleno 

Žádost pí. Rusňákové o pronájem pohostinství.  

V návaznosti na konzultaci s pí. Šamanovou, která má schválený záměr pronájmu pohostinství,  

ale uvažuje o možnosti ustoupení od této žádosti byla obec Morašice kontaktována pí. Rusňákovou  

a její žádosti o pronájem pohostinství.  

Mgr. Hlaváčová navrhovala, aby pronájem byl bez sálu a uvažovalo se rovněž s možností zachovat 

původní model a fungování pohostinství – bez pronajímatele a pro užívání společenských  

a rodinných akcí jako doposud.  

Paní starostka informovala a navrhovala, že záměrem by byl pronájem pohostinství bez sálu  

a uskutečňování společenských akcí je pak na dohodě s pronajímatelem. 

Mgr. Bartuněk informoval, že i na takovou možnost je obec připravena, s tím, že v případě potřeby  

a zájmu lze využít pronájem prostor starého kulturního domu včetně sociálního zařízení a zázemí. 

Zastupitelstvo si počká na písemné vyjádření pí. Šamanové.  

Starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. navrhla přesunout  tento bod na další zastupitelstvo.  
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Zastupitelstvo obce Morašice přesouvá žádost pí. Rusňákové na příští jednání zastupitelstva.  

Hlasování ZO bere na vědomí 

 

ZO Bere na vědomí 

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Morašice, přípojka kNN Brück Pavel na p.č. 

1061/1 a 541/52. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

Morašice, přípojka kNN Brück Pavel na p.č. 1061/1 a 541/52. 

Usnesení bylo schváleno 

Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření 1/2021. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Kronika 2019. Termín jednání o schválení kroniky za rok 2019 bude přesunut na jednání příštího 

zastupitelstva v květnu. Koncept kroniky byl předán zastupitelstvu k prostudování. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje přesunutí termínu jednání schválení kroniky za rok 2019  

na jednání příštího zastupitelstva v květnu.  

Usnesení bylo schváleno 

Veřejnoprávní smlouva č. 374/2021 uzavřená mezi městem Znojmem a obcí Morašice o výkonu 

přenesené působnosti na úseku správních činností. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 374/2021 uzavřenou mezi městem 

Znojmem a obcí Morašice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, informovala zastupitelstvo, že byla schválena žádost  

na vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1.5. – 31.10.2021. 

Dále informovala, že je ve finální části přípravy žádost o úvěr na financování rekonstrukce chodníků  

a v květnovém zastupitelstvu sdělí další podrobnosti o konkrétních podmínkách. 

Poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:50 hod. 
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Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 13.05.2021 

Na začátku jednání zastupitelstva složila slib zastupitele pí Jaroslava Kotrncová jako 

náhradník za rezignujícího zastupitele Zdeňka Weise a další náhradníky.  

 

Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina zastupitelstvo seznámil a přednesl zprávu  

o kontrole usnesení z minulého zasedání obce Morašice ze dne 22.04.2021 

ZO Bere na vědomí 

 Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Usnesení bylo schváleno 

Zastupitelstvo bere na vědomí obdržený příspěvek od EKO-KOM za období 1.1.-31.03. 2021 ve výši 

11 137,07 Kč. 

ZO Bere na vědomí 

Dodatek č.6 ke smlouvě o ambulantním svozu nebezpečných odpadů z obcí č. 00022/A 

Usnesení bylo schváleno 

Dodatek č.3 ke smlouvě o nakládání s odpadem č. 01034/V 

Usnesení bylo schváleno 

Dodatek č.13 ke smlouvě o odvozu druhotných surovin 

Usnesení bylo schváleno 

Dodatek č.23 ke smlouvě o zajištění svozu směsného, komunálního odpadu (SKO) č. 2327 

Usnesení bylo schváleno 

 

Indikativní nabídka Komerční banky, a.s. na financování akce rekonstrukce stávajících chodníku 

v Morašicích. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje indikativní cenovou nabídku Komerční banky, a.s.  

na financování akce rekonstrukce stávajících chodníku v Morašicích ve výši 1 755 000 Kč. 

 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 
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Nákup vodoměrů pro obec Morašice od VAS Znojmo. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje nákup vodoměrů pro obec Morašice od VAS Znojmo ve výši 

19 914 Kč. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

Oprava veřejného osvětlení v obci Morašice – izolátory v rámci provádění preventivní údržby. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje opravu veřejného osvětlení (VO) – izolátory ve výši  

50 828,85 Kč. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

Schválení kroniky obce Morašice za rok 2019. 

a) Návrh změny tohoto programu na „Schválení konceptu kroniky za rok 2019“. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje úpravu bodu č. 12 na „Schválení konceptu kroniky za rok 

2019“. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

Výše odměny novému zastupiteli – pí. Jaroslava Kotrncové ve výši 460,- Kč měsíčně.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výši odměny pí. Jaroslavě Kotrncové ve výši 460,- Kč měsíčně. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Volba nového člena kontrolního výboru - a) Navrženo vyřazení z programu jednání 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje vyřazení bodu č. 14 z programu jednání zastupitelstva. 

 Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 
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Volba nového člena v DSO kanalizace Hostěradice, Skalice, Morašice 

Navržena byla pí Jaroslava Kotrncová. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje členem DSO kanalizace Hostěradice, Skalice, Morašice  

pí Jaroslavu Kotrncovou. 

 Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

Schválení návrhu na vyřazení movitého majetku v roce 2021 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje návrh na vyřazení movitého majetku v roce 2021. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK „Podpora provozu venkovských prodejen  

v JMK pro rok 2021“ 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK „Podpora 

provozu venkovských prodejen v JMK pro rok 2021“ ve výši 35 000,- Kč. 

Hlasování Pro  7 Proti 0 Zdržel se 0 

 

Usnesení bylo schváleno 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, informovala zastupitelstvo o stavu projektu „Stavební 

pozemky na loukách“. 

Odhadované aktualizované termíny realizace projektů:  

Plynofikace:    červen/červenec 2021 

Osvětlení:   červen 2021 

Voda, kanalizace, chodníky: červen 2021 

 

Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, informovala zastupitelstvo o dětském dni. Termín bude 

upřesněn. Předpoklad – sobota v první polovině měsíce června 2021. 

Dětský den (návrh): 

 

Skákací hrad, stánek se zmrzlinou, ledová tříšť, cukrová vata, kotlík, výčep… 

Paní starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:55 hod. 
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Arboristické práce – úprava vzrostlé zeleně na návsi 

S potěšením Vás informujeme, že se nám podařilo úspěšně získat dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: „PODPORA BOJE PROTI SUCHU, 

ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ A NÁSLEDNÁ PÉČE O ZELEŇ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

V ROCE 2021“. Z celkové částky 65 300,- Kč bude poskytnuta dotace z rozpočtu JMK ve výši 

70%. Tyto práce zejména v okolí kostela a dětského hřiště, kde jsou vzrostlé lípy a břízy,  

se dlouho odkládaly a jsme rádi, že se v letošním roce podařila realizace i vzhledem 

k bezpečnosti v okolí těchto stromů a kostela. 

Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk 
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Podpora malých obchodů – Jednota Moravský Krumlov (Morašice) 

Na prvním únorovém jednání zastupitelstva obce Morašice byl projednáván bod o možnosti 

získání dotace na provoz obchodu Jednoty MK v Morašicích. Zároveň jsme byli informáváni 

provozovatelem, že finanční ztráta za rok 2020 činila 130 000,- Kč. Zažádali jsme proto  

o poskytnutí dotace na provoz obchodu z JMK, kde maximální výše byla 70 000,- Kč s tím,  

že musí stejnou sumu poskytnout i obec. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že požádá  

o 35 000,- Kč z rozpočtu JMK a stejnou sumu 35 000,- Kč poskytne z rozpočtu obce. Kdyby 

dotace z rozpočtu JMK poskytnuta nebyla, poskytla by obec Jednotě MK na provoz 35 000,- 

Kč. 

V měsící květnu můžeme s radostí říci, že dotace byla odsouhlasena a přidělena. Současně 

platí, že podpora obchodu v obci je stále jednou z nejvyšších priorit a jde nám jednoznačně  

o zachování provozu. Uvědomujeme si, že ne všichni spoluobčané mají možnost zajet si pro 

nákup do okolních obcí čí měst a o to je cennější chod obchodu v naší obci. 

Autor: Adéla Šotkovská 

 

Realizace rekonstrukce chodníků v obci Morašice 2021 

V druhé polovině letošního roku je v plánu dlouho připravovaná akce rekonstrukce 

stávajících chodníků v naší obci. Předpokládaný termín zahájení prací je květen  

a dokončení červenec/srpen 2021. Ve výběrovém řízení zvítězila firma KSH Group s.r.o. 

z Hostěradic. Hlavním kritériem byla nabídnutá cena (1 446 711,09 Kč s DPH). 

Autor: Lukáš Bartuněk 
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Rozpočet obce Morašice pro rok 2021 
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V rozpočtových kapitolách výše je znázorněn schválený rozpočet obce Morašice pro rok 

2021. V letošním roce došlo k jeho schválení mimořádně až na březnovém zasedání 

zastupitelstva obce z důvodu koronavirové situace a nejednoznačného přehledu, jak budou 

vypadat příjmy, resp. výdaje. Do té doby byla obec v rozpočtovém provizoriu, kde fungovala 

každý měsíc s 1/12 rozpočtu roku předcházejícího a mělo to i omezení na fungování obce.   

To bylo jasnější a rozpočet mohl být sestaven ke schvalování právě až v průběhu měsíce 

března 2021. 

V porovnání s rozpočtem z roku 2020 jsou plánované příjmy 2021 ve výši 3 614 100,- Kč 

(3 256 500,- Kč).  Výdaje pro rok 2021 v závislosti na zákoně o obcích je vyrovnaný ve stejné 

výši 3 614 100,- Kč, financování na straně výdajů částkou 0,- Kč. To je rozdíl oproti loňskému 

rozpočtu, kde bylo financování na straně výdajů částkou 314 100,- Kč a nemuseli jsme 

sáhnout do úspor. 

Pro rok 2021 se rozhodlo zastupitelstvo soustředit zejména na realizaci a dokončení 

stavebních parcel, péči o vzhled obce a zeleň, plynulém fungování zastupitelstva společně 

s obecním úřadem a činností místní samosprávy. Podporou tohoto záměru je úspěšně 

podaná žádost na dalšího sezónního zaměstnance na VPP, který pomáhá zejména při údržbě 

zeleně, ale i dalších potřebných pracích. 

Autor: Lukáš Bartuněk 

 

Úřední hodiny obecního úřadu Morašice  

Pondělí 7:00 – 17:00 

Úterý zavřeno 

Středa 16:00 – 17:00 starostka a místostarosta 

Čtvrtek zavřeno 

Pátek 7:00 – 15:00 

 

email: obecmorasice@tiscali.cz 

Tel.: 515 339 154 

starosta@morasiceuznojma.cz 

 

Autor: Adéla Šotkovská 
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Sociální automobil 

V minulém roce obec Morašice přispěla 

částkou 5 000,- Kč na pořízení „sociálního 

automobilu“, který bude sloužit pro 

„Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.“. 

Níže je poděkování, které patří nám všem. 

Cílem organizace, k čemuž bude pomáhat 

i nový vůz, je především zajištění pomoci 

seniorům, osobám se sníženou 

soběstačností, z důvodu věku, 

chronického onemocnění, zdravotního 

postižení (fyzického, mentálního 

i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Autor: Adéla Šotkovská 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA MORAŠICE 2021 
 

 
 

Vážení občané,  

Oblastní charita Znojmo mnohokrát děkuje všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku 2021.  

V naší obci se podařilo vybrat  2 120,- Kč. 

Celkový výtěžek ze statických pokladniček činí 996 631,-Kč. Stále ještě probíhá online koleda, celkový 

konečný výtěžek bude uveřejněn začátkem května. (Aktuálně k 11.02.2021  

je celkový výtěžek 1 244 743,-Kč). 

Oblastní charita Znojmo použije výtěžek na pomoc potřebným z celého Znojemského regionu.  

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

Jindřich Mandát, Koordinátor Tříkrálové sbírky, Oblastní charita Znojmo 
 

Domeček plný vajíček 

I přes omezení v době velikonočních svátků se nám ve spolupráci s místní knihovnou, dětmi a rodiči 

podařilo vyzdobit velikonoční domeček plný vajíček. Doufáme, že v příštím roce už bude situace klidnější  

a prožití Velikonočních svátků bez restriktivních opatření. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adéla Šotkovská, Lukáš Bartuněk 
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Po cestách časem s fotografiemi  

Moratitz 

Obrázek z roku 1741 nakreslil neznámý autor. 

Zřejmě byl vytvořen na přání pánů z Tvořihráze 

(znojemští dominikáni), kterým v tehdejší době 

patřil značný díl Morašic. (Další díl obce spadal 

pod řád Křížovníků s červenou hvězdou  

na Hradišti u Znojma). Kopec nad Morašicemi byl 

vysázen uměle a to někdy v druhé polovině 

devatenáctého století. Akát je nepůvodní, rychle se 

rozrůstající dřevina pocházející ze Severní Ameriky. Do 

naší oblasti ji dováželi z Itálie.  Obyvatelé ji nejspíše 

vysadili proto, aby snadno získávali dřevo na otop a také 

proto, že porost chránil obec před přírodními vlivy. 

 

MORAŠICE 2021 

 

Díky akátovému porostu dnes nelze stejný pohled na Morašice vyfotit.  Skoro před třemi stoletími zde stál 

kreslíř, který zaznamenal první podobu naší vísky. 

Autorka: Eva Urbánková 
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Historie Morašic v obrazech (Autorka: Eva Urbánková) 

   Kostelík sv. Anny pochází asi z 16. století. Můžeme jen fantazírovat, jestli na jeho místě stál dřív nějaký 

dřevěný kostel, nebo kaplička, nebo vůbec nic. 

   Ať už jste věřící, nebo nejste a pokud milujete svoji vesničku, musíte mít rádi i tohle nádherné dílo našich 

předků. 

   Stavebně patří do doby gotické. V 18. stol. bylo dřevěné zvonicové patro věže nahrazeno zděnou stavbou. 

Okolo kostela byl až do roku 1826 hřbitov. V r. 1908  byla střecha na kostelní věži pokryta pozinkovaným 

plechem. Barevná okna pocházejí z let 1906 a 1909, daroval je rolník Petr Skryja z č.p.10. V roce 1963 dostal 

kostel novou krytinu na střechu a novou fasádu. 

   Největší celková rekonstrukce na našem kostelíku proběhla začátkem tohoto století. Obnovil se zcela  

jak interiér, tak i exteriér. Pozinkovaná střecha věže byla stržena a nahradila ji zcela nová střešní krytina.  

   Náš kostelík je takovým středobodem historie 600-leté éry Morašic (a možná i víceleté). Scházeli se tam 

naši předkové, předávali si mezi sebou nejrůznější informace. Jen si představte, kolik srdcí v našem 

kostelíku už tlouklo, kolik očí našich předků si ho prohlíželo. Kolik myšlenek a přání v něm bylo vysloveno. 

Kolik modliteb vyslyšených i marných bylo odříkáno. V jakých časech a v jakých náladách do něj vstupovali a 

z něj vystupovali. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna.  

   I když nejste věřící, můžete do něj s pokorou vstoupit a nasát tu historii všech těch lidiček , se kterými jste 

propojeni nití časů dávno minulých.   
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce  

 
Autor: Lukáš Bartuněk 

Blahopřání k narozeninám (65 let a více) 

Významné životní jubileum oslavili v  lednu - květnu 2021. 

Brücková Marie (90), 

Popelka Jaroslav (80), 

Hejlek Jan (72), 

Křepelová Marie (72), 

Piškula Jan (66), 

Kudláčková Anna (86), 

Hubáčková Jarmila (74), 

Polická Marie (69), 

Čapková Albína (69), 

Křepela Josef (75), 

Šeinerová Jaroslava (74), 

Hejlková Marie (72), 

Nováková Jaroslava (69), 

Veis Emil (65), 

Hermanová Hedvika (91), 

Hermanová Zdenka (85), 

Šeiner Jaroslav (82), 

Hornoch Karel (67), 

Tesařová Marie (90), 

Křepela Petr (87), 

Korková Marie (80), 

Ulrychová Božena (74), 

Popelková Marta (73). 

K Vašemu významnému jubileu ještě jednou přejeme  

co nejsrdečněji pevné zdraví, mnoho radostí, štěstí, spokojenosti a božího požehnání.  

V  roce 2021 blahopřejeme oslavencům k 65., 70., 75., 80. a 81. narozeninám a další 

následující roky. 


