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Vážení spoluobčané, nastal nám nejkrásnější čas v roce, čas 

vánoční, čas radosti, čas očekávání a zázraků, splněných přání, 

náhodných setkání, společných chvil s rodinou i vzpomínek na ty, 

kteří v tomto období s námi již bohužel nemohou být. Vánoce  

se blíží a s nimi kromě veškerého shonu při pořizování dárků, 

úklidu domácnosti, pečení cukroví a zdobení stromečku je to i čas, 

kdybychom si měli najít čas na moment se zastavit a užít si jej. 

Zvláštní atmosféru Vánoc cítíme určitě všichni, když se za světel 

svíček každý rok sejdeme u vánočního stromku. Ale Vánoce nejsou pouze nazdobený stromek obložený spoustou 

dárků, slavnostní večeře, pouštění lodiček, zpívání koled a rozkrajování jablíček. Jsou to chvíle, kdybychom se měli 

v dnešní uspěchané době zastavit, zamyslet se a věnovat co nejvíce svého času svým blízkým a přátelům. Proto mi 

dovolte, abych vám v tento kouzelný čas popřála jménem svým i celého zastupitelstva a zaměstnanců obce 

Morašice krásné a pohodové svátky vánoční plné šťastných a srdečných chvil a do nového roku zejména pevné 

zdraví, štěstí, lásku a pohodu, která je tak potřebná pro nás všechny.   

Poděkování   

Dovolte mi, abych rovněž poděkovala za práci v uplynulém roce 2022 všem zaměstnancům, zastupitelům, ale také 

všem obyvatelům obce Morašice, kteří se podíleli na pořádání kulturních, společenských, sportovních a jiných 

akcích, které přispívají k rozvoji a rozkvětu naší obce.  

Plány pro rok 2022   

Pro rok 2023 plánujeme pokračovat v přípravě a realizaci stavebních míst v lokalitě „Na loukách“. Budeme pracovat  

i na zlepšení parkovacích míst na horním konci Morašic směrem k Trstěnicím, protože i toto jsou Morašice. Další 

částí je oprava alespoň části chodníků na hřbitově. Samozřejmostí zůstává podpora a cíl zachovat provoz místní 

prodejny potravin COOP, která je pro nás velmi důležitá a poskytuje občanům dostupnost potravin v obci. Díky 

rozpočtovým úsporám a řešením, které jsme uskutečnili se o veřejné prostranství a práci v obci budou starat na plný 

pracovní úvazek dva pracovníci a budeme samozřejmě žádat v roce 2023 o dalšího z dotačního titulu. Ať nám obec 

vzkvétá.                     Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.  
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Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 15.09.2022 

Zasedání se zúčastnili členové zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině 

Mgr. Lukáš Bartuněk, Kateřina Paluchová, Hana Maříková, Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Jana Hlaváčová 

a Jaroslava Kotrncová. Pan Rudolf Březina omluven. 

Program jednání 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 

Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

3. Rozpočtové opatření 7, 8, 9 /2022 

4. Darovací smlouva Jednota COOP, Moravský Krumlov 

5. Zápis finančního výboru 

6. Závěr 

Zasedání řídila starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. Po přivítání všech přítomných, konstatovala,  

že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou, DiS. byl přečten program jednání. 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje následující program jednání ze dne 15. 09. 2022:  

1. a) Zahájení 
b) Volba ověřovatele a zapisovatele. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 14.07.2022 
3. Rozpočtové opatření 7,8, 9 /2022 
4. Darovací smlouva Jednota COOP, Moravský Krumlov 

5. Zápis finančního výboru 

6. Závěr 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

1. B) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byly určeny Kateřina 
Paluchová a Hana Maříková. 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice ze 

dne 15. 09. 2022 Lukáše Bartuňka, ověřovately Kateřinu Paluchovou a Hanu Maříkovou. 
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Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

2. Kontrola ze zasedání zastupitelstva 14.07.2022 

Návrh na usnesení: 

V zastoupení přednesl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva Lukáš Bartuněk. Bez připomínek  

a výhrad. 

ZO bere na vědomí usnesení ze zasedání zastupitelstva 14. 07. 2022. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

 3. Rozpočtové opatření 7,8, 9 /2022 

a) Rozpočtové opatření 7/2022 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

b) Rozpočtové opatření 8/2022 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

c) Rozpočtové opatření 9/2022 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

4. Darovací smlouva Jednota COOP, Moravský Krumlov  

Návrh na usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje darovací smlouvu v celkové výši 70 000,- Kč se společností Jednota, 

Spotřební družstvo, Moravský Krumlov na realizaci akce: Podpora venkovské prodejny Morašice 2022. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Zápis finančního výboru. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí zápis finančního výboru ze dne 12.09.2022  

(viz. Příloha) 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

6. Závěr 

• Starostka poděkovala všem zastupitelům za práci, kterou vykonali a popřála jim hodně štěstí a zdraví 
v jejich dalším působení. 

• Zastupitelstvo se dohodlo, že program posvícení 2022 bude následující: 

• PROGRAM – POSVÍCENÍ MORAŠICE 2022 
 

Sobota 8.10. Stavění máje a večerní zábava se skupinou URGENT od 20:00 hod.  

Součástí bude zavádění ženáčů a poté bude následovat taneční zábava. 

Po dohodě zastupitelstva za celý a kompletní průběh SOBOTY zodpovídá:  

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk, Kateřina Paluchová a Rudolf Březina. 

 Neděle 9.10.  

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V MÍSTNÍM KOSTELE SV. ANNY 

OBCHŮZKA PO VESNICI  

ZAVÁDĚNÍ 

Po dohodě zastupitelstva za celý a kompletní průběh NEDĚLE zodpovídá:  

Mgr. Jana Hlaváčová a Jaroslava Kotrncová. 

Starostka poděkovala všem přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:28 hod. 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 20.10.2022 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Morašice (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:00 hodin 
dosavadní starostkou obce, a i zvolenou zastupitelkyní Mgr. Adélou Šotkovskou, DiS. 
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Složení slibu členy zastupitelstva 

Dále dosavadní starostka obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornila přítomné členy zastupitelstva,  
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Morašice a jejích občanů a řídit se Ústavou  
a zákony České republiky" a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Dosavadní starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. navrhla určit ověřovatele zápisu Evu Urbánkovou  
a Jaroslavu Kotrncovou a zapisovatelem Mgr. Lukáš Bartuňka.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Morašice určuje ověřovateli zápisu Evu Urbánkovou a  Jaroslavu Kotrncovou, 
zapisovatelem Mgr. Lukáše Bartuňka. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

 

Usnesení č. 1/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

 

Schválení programu 

Poté paní dosavadní starostka obce seznámila přítomné s návrhem programu v souladu  
s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou  
na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.  
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

I. Volba starosty s místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 

odst.  

1 písm. a/ zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 
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e) volba místostarosty 

II. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona  

o obcích) 

IV. Diskuse 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

 

Bod I – volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů: 1 

 

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 
 
b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. dále navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, 
aby členové zastupitelstva obce byli neuvolněni i pro výkon funkce starosty obce.  

Výsledek hlasování: Pro 4  (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Proti: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Zdrželi se: 0 
 

Dalším návrhem a to paní Kotrncové byl uvolněný starosta nebo místostarosta 

Výsledek hlasování: Pro: 3  (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Proti: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Zdrželi se: 0 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Morašice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,  
že pro výkon funkce starosty obce, místostostarosty a členů zastupitelstva budou zastupitelé 
neuvolněni. 

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

 

 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty  
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě 
tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, 
následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek 
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení 
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno 
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude  
v hlasování pokračováno. 

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
 
Byl podán následující návrh:  
 
Mgr. Lukáš Bartuněk navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Adélu Šotkovskou, DiS. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Proti: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Zdrželi se: 0 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  
 
p. Weis a paní Mgr. Hlaváčová navrhnuli zvolit do funkce starostky Evu Urbánkovou. 
Výsledek hlasování:  
Pro: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Proti: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Zdrželi se: 0 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Morašice volí starostou obce Morašice Mgr. Adélu Šotkovskou DiS. 
 
Výsledek hlasování:   
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Pro: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Proti: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Zdrželi se: 0 
  
Usnesení č. 5/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

Po zvolení starostky obce Morašice pokračovala Mgr. Adéla Šotkovská DiS. řízením zasedání 
zastupitelstva obce Morašice. 

 

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostastarosty.  
 
Byl podán následující návrh:  
 
Mgr. Adéla Šotkovská DiS. navrhla zvolit do funkce místostarosty obce Morašice Mgr. Lukáše Bartuňka. 
 
Výsledek hlasování:   
Pro: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Proti: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Zdrželi se: 0 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  
 
p. Weis navrhnul zvolit do funkce místostarosty pana Rudolfa Březinu. 
Výsledek hlasování:  
Pro: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Proti: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Zdrželi se: 0 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Morašice volí místostarostu obce Morašice Mgr. Lukáše Bartuňka. 
Výsledek hlasování:   
Pro: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Proti: 3 (Weis, Hlaváčová, Kotrncová) 
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) Zřízení výboru a určení počtu jejich členů: 

Starostka obce úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva 
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí 
být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy 
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(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního 
nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich 
bude mít tři členy.  

Jiný návrh podán nebyl.  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Morašice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

b) Volba předsedy finančního výboru: 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.  
 
Byl podán následující návrh:  
 
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Evu Urbánkovou. 
Výsledek hlasování:  
Pro 5 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková, Weis) 
Proti: 2 (Kotrncová, Hlaváčová) 
Zdrželi se: 0 
 
Mgr. Jana Hlaváčová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zdeňka Weise. 
Výsledek hlasování:  
Pro: 2 (Hlaváčová, Kotrncová)  
Proti: 4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková) 
Zdržel se: 1 Weis 
 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Morašice volí předsedou finančního výboru Evu Urbánkovou. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro: 5 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková, Weis)  
Proti: (Kotrncová, Hlaváčová) Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

c) Volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.  
 
Byl podán následující návrh:  
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Paní Kotrncová a Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru  
p. Zdeňka Weise. 
  
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Morašice volí předsedou kontrolního výboru p. Zdeňka Weise. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Weis) 
Usnesení č. 9/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

d) Volba členů finančního výboru: 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.  

Byl podán následující návrh:  

Mgr. Adéla Šotkovská navrhla zvolit členem finančního výboru Březina Rudolf a Jaroslava Kotrncová. 

Před hlasováním se dotázala přítomných p. Březiny a pí Kotrncové zda s kandidaturou souhlasí a dále 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  

Navržení výše uvedli, že s kandidaturou na členku finančního výboru souhlasí. Žádné další stanovisko 
k této volbě sděleno nebylo. V případ, že není zastupitel. 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Morašice volí členy finančního výboru Rudolfa Březinu a Jaroslavu Kotrncovou. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10/2022/z 20. 10. 2022 bylo schváleno. 
 
e) Volba členů kontrolního výboru 
 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.  

Byl podán následující návrh:  

Mgr. Adéla Šotkovská. DiS.  navrhla zvolit členem kontrolního výboru Rudolfa Březinu  
a Mgr. Janu Hlaváčovou. 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Morašice volí členy kontrolního výboru Rudolfa Březinu a Mgr. Janu Hlaváčovou. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 11/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 
 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. seznámila přítomné členy s odměňováním neuvolněných členů zastupitelstva  
v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků a navrhla následující výše odměn zpravidla stejné tak jak 
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bylo odsouhlaseno po řádných volbách v roce 2018, tedy následovně: 
 
Starostka: 11 500,-    A: 7  N: 0  Zdr: 0 
Místostarosta: 11 000,-Kč  
p. Weis a Mgr. Hlaváčová navrhovali výši  8850,- Kč  
A: Weis, Hlaváčová    N:4 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková)   Zdr.: 1 (Kotrncová)   
A:5 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková, Kotrncová) N: (Weis, Hlaváčová) Zdr: 0 
Předseda výboru: 1 200,-Kč  A:7  N: 0  Zdr: 0 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 500,- Kč  A: 7  N: 0  Zdr: 0 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ode dne zvolení a to takto: 

starostka 14 320,-Kč 

místostarosta 11 000,-Kč 

předseda výboru 1 200,-Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 500 ,-Kč 

 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru, člena zastupitelstva) bude odměna náležet  
od 21. 10. 2022. 

Výsledek hlasování:  
 
Starostka:   14 320,-     A: 7  N: 0  Zdr: 0 
Místostarosta:  11 000,-Kč    
A:5 (Šotkovská, Bartuněk, Březina, Urbánková, Kotrncová) N: (Weis, Hlaváčová) Zdr: 0 
Předseda výboru:  1 200,-Kč    A:7  N: 0  Zdr: 0 
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 500,- Kč  A: 7  N: 0  Zdr: 0 
 
Usnesení č. 12 /2022/z 20. 10. 2022 bylo schváleno. 

Bod IV – Diskuse 

Paní starostka informovala o kácení stromu před obchodem. Jehličí bude připraveno v týdnu 47./2022 před 
první adventní nedělí. Na toto místo bude přesunut betlém, kde bude umístěn celoročně a budou  
zde probíhat tématické výstavy. 

Paní Kotrncová navrhuje úpravu a zkrácení smrku před kostelem pro lepší montáž a pořízení nového 
vánočního osvětlení a lepší vzhled. Paní starostka informovala, že bude realizováno zároveň při kácení 
stromu u obchodu v listopadu. 

Paní starostka informovala o finanční částce z dotace ČEZ 18 750,- na čerpání pro vybavení herními prvky  
na hřiště a požádala zastupitele, aby neprodleně zaslali své návrhy.  

Pan Weis se dotazoval na pracovní úvazek účetní. Starostka informovala, že pracovní doba  
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je v pondělí 07:00 – 17:00 a pátek 07:00 – 13:00 (20 hod/týden). Ve středu 16:00 – 17:00  
je v kanceláři OÚ starostka a místostarosta. Další jednání je možné a vítané dle dohody  
na tel.: 737 132 334 nebo 606 411 805. 

Paní Kotrncová vyjádřila zájem o fungování zastupitelstva společně, nerozděleně na rozvoji obce  
i kulturních akcí a všech ostatních. Paní starostka vyjádřila stejný zájem o spolupráci. 

Mgr. Hlaváčová se dotazovala na možnost úpravy/rekonstrukce nohejbalového hřiště. Možnosti  
a orientační ceny budou prověřeny. 

Jako členy do DSO kanalizace Hostěradice, Skalice, Morašice navrhuje starostka obce: 

Mgr. Adéla Šotkovská (jednatel), Mgr. Lukáš Bartuněk (ověřovatel), Eva Urbánková, Rudolf Březina. 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje do výboru DSO Hostěradice, Skalice, Morašice  
Mgr. Adéla Šotkovská, Mgr. Lukáš Bartuněk, Eva Urbánková, Rudolf Březina. 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/2022/z 20.10.2022 bylo schváleno. 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:55 hod. Zápis byl vyhotoven dne 24. 10. 2022 

 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 16.11.2022 

Zasedání se zúčastnili členové zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině 

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk, Eva Urbánková, Mgr. Jana Hlaváčová, Jaroslava Kotrncová 

a Zdeněk Weis. Pan Rudolf Březina omluven. 

Program jednání 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 

Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 

3. Rozpočtové opatření č.10/2022 

4. Provádění rozpočtových opatření 

5. Členové DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice 

6. Členské příspěvky IDS JMK a DSO Moravskokrumlovsko na rok 2023 

7. Pověření zástupce DSO Moravia a DSO Moravskokrumlovsko 
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8. Dohoda o pracovní činnosti zastupitelé 

9. Ochrana osobních údajů zastupitelé 

10. Smlouva o spolupráci nákupu energií  

11. Stav projektu nových stavebních míst 

12. Plán kulturních akcí na rok 2023 

13. Žádosti 

17. Závěr 

Doplnění: 

14. Smlouva o zemědělském pachtu č. 200371 

15. Rozpočtové opatření č. 11/2022 

16. Rozesílání hlášení rozhlasu 

Zasedání řídila starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. Po přivítání všech přítomných, konstatovala,  

že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou, DiS. byl přečten program jednání. 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 16. 11. 2022:  

1. a) Zahájení 
b) Volba ověřovatele a zapisovatele. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 20. 10. 2022 
3. Rozpočtové opatření č. 10/2022 

4. Provádění rozpočtových opatření 

5. Členové DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice 

6. Členské příspěvky IDS JMK a DSO Moravskokrumlovsko na rok 2023 

7. Pověření zástupce DSO Moravia a DSO Moravskokrumlovsko 

8. Dohoda o pracovní činnosti zastupitelé 

9. Ochrana osobních údajů zastupitelé 

10. Smlouva o spolupráci nákupu energií  

11. Stav projektu nových stavebních míst 

12. Plán kulturních akcí na rok 2023 
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13. Žádosti 

14.        Smlouva o zemědělském pachtu č. 200371 

15.        Rozpočtové opatření č. 11/2022 

16.       Rozesílání hlášení rozhlasu 

17.       Závěr 

 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

1. b) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byly určeny Jana 
Hlaváčová a Jaroslava Kotrncová. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice  

ze dne 16. 11. 2022 Lukáše Bartuňka, ověřovateli Mgr. Janu Hlaváčovou a Jaroslavu Kotrncovou. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

2. Kontrola ze zasedání zastupitelstva 20. 10. 2022 

Návrh na usnesení: 

Bod bude přesunut na příští jednání a bude přednesen předsedou výboru panem Zdeňkem Weisem. 

ZO bere na vědomí usnesení ze zasedání zastupitelstva 20. 10. 2022. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

3. Rozpočtové opatření 10 /2022 

Starostka obce informovala o rozpočtovém opatření č. 10/2022. 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2022 viz. příloha. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 
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4. Provádění rozpočtových opatření 

Bylo navrženo stanovení rozsahu pověření starostky k provádění rozpočtových opatření dle zákona  

č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů do 50 000,- Kč. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových opatření  

do částky 50 000,- Kč při úpravě závazného ukazatele (paragraf). Dále pověřuje starostku obce provádět 

rozpočtová opatření v neomezené částce v případě řešení mimořádných krizových situací a havarijních stavů 

a v případě příjmů a výdajů dotací.  

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Členové DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice. 

Byli navrženi členové pro zastupování obce Morašice: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk,  

Eva Urbánková a Rudolf Březina. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za členy DSO Kanalizace – Hostěradice, Skalice, Morašice za obec 

Morašice Mgr. Adélu Šotkovskou, Dis., Mgr. Lukáše Bartuňka, Eva Urbánkovou a Rudolfa Březinu. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Členské příspěvky IDS JMK a DSO Moravskokrumlovsko na rok 2023 

a) Členské příspěvky na rok 2023 dle žádosti IDS JMK ve výši 23 100,- Kč (100 Kč / 1 občan).  

(viz. příloha). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí členský příspěvek IDS JMK ve výši 23 100,- Kč na rok 2023 

(100 Kč / 1 občan). 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

b) Členské příspěvky dle žádosti DSO Moravskokrumlovsko na rok 2023 ve výši 9 300,- Kč.  

(viz. příloha). 

Návrh na usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí členský příspěvek DSO Moravskokrumlovsko na rok 2023  

ve výši 9 300,- Kč. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Pověření zástupce DSO Moravia a DSO Moravskokrumlovsko 

ZO navrhuje jako zástupce pro jednání s DSO Moravia a DSO Moravskokrumovsko starostku obce a jako 

jejího zástupce místostarostu obce.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zástupce pro jednání s DSO Moravia a DSO Moravskokrumovsko 

starostku obce a jako jejího zástupce místostarostu obce. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Dohoda o pracovní činnosti zastupitelé 

Paní starostka přítomné informovala o uzavřené dohodě o pracovní činnosti s paní Urbánkovou na pozici 

fotokronikářka ze dne 1.1.2022. Dále uvedla, že od roku 2023 bude potřeba vytvořit pozici kronikáře. 

Paní starostka navrhla na pozici kronikáře paní Urbánkovou s uzavřením smlouvy k 1. 1. 2023 a vyzvala 

přítomné k podání návrhů a připomínek. Nikdo jiný se nevyjádřil. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dohodu o pracovní činnosti s paní Evou Urbánkovou  

ke dni 1.1. 2023 na pozici kronikáře a pověřuje starostku k podpisu. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

9. Ochrana osobních údajů zastupitelé 

ZO bylo informováno o ochraně a zacházení osobními údaji, GDPR a prohlášením mlčenlivosti 

neuvolněného člena zastupitelstva.  

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o ochraně a zacházení s osobními údaji, GDPR a prohlášením mlčenlivosti 

neuvolněného členu zastupitelstva.  

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

10. Smlouva o spolupráci nákupu energií 
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Starostka informovala o každoroční možnosti společného nákupu energií (elektřina a plyn) prostřednictvím 

společnosti Tradice Slovácka, o.p.s (dříve Obec Blatnička). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o spolupráci mezi obcí Morašice a Tradice Slovácka, o.p.s 

za účelem nákupu energií na rok 2023 (viz. příloha). 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

11. Stav projektu nových stavebních míst 

Místostarosta obce informoval o aktuálním stavu projektu nových stavebních míst. Nyní je již dokončené 

rozdělení  

a scelení stavebních míst katastrálním úřadem. Dalším krokem o kterém byli zastupitelé informováni je 

příprava výběrového řízení na realizaci veřejného osvětlení v dotčené lokalitě. Bude vypsáno nejspíš 

v prosinci 2022. Dále bude následovat příprava realizace inženýrských sítí (elektro, vody, plyn, kanalizace). 

Dále po jednání se ZEA, a. s. došlo k vyjmutí dotčených parcel z pachtovní smlouvy. 

Paní starostka Šotkovská informovala, že setkání DSO bude jednat i o možnostech získání dotací na nové 

stavební místa. 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o stavu nových stavebních míst v lokalitě „Na loukách“. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

12. Plán kulturních akcí na rok 2023 

Místostarosta informoval o plánu kulturních akcí na rok 2023 (viz. příloha). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje kalendář kulturních akcí na rok 2023. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

13.  Žádosti 

Pan Herman podal žádost na odkup části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Morašice o velikosti cca 144 m2  

pro použití jako zahrada.  

Paní starostka uvedla, že k vyvěšení záměru o prodeji části p.č. 1/1 v k.ú. Morašice je potřeba nejprve 

vypracovat geometrický plán s oddělenou částí z důvodu přesné výměry prodávané části parcely. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje žádost p. Hermana na odkup části p.č. 1/1 v k.ú. Morašice  

o velikosti cca 144 m2 za předpokladu vypracování geometrického plánu na vlastní náklady. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

14. Smlouva o zemědělském pachtu č. 200371 

Místostarosta informoval o návrhu nové pachtovní smlouvy č. 200371 se ZEA a.s., ve které budou odejmuty 

parcely určené k realizaci nových stavebních míst v lokalitě „Na loukách“. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje novou pachtovní smlouvu č. 200371 (viz. příloha). 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

15. Rozpočtové opatření č. 11/2022 

Starostka obce informovala o rozpočtovém opatření č. 11/2022 viz příloha. 

Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2022 viz. příloha. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

16. Rozesílání hlášení rozhlasu 

Místostarosta informoval o možnosti rozesílání hlášení obecního rozhlasu na mobilní telefony 

prostřednictvím SMS. Není nutné internetové připojení. Bude zachován současný systém hlášení, avšak bez 

oprav a náhrad stávajících radiopřijímačů v domácnostech z nákladových důvodů (1 vysílač stojí v roce 2022 

cca 4500,- Kč). Předpokládané spuštění a možnost registrace telefonních čísel je přelom roku 2022/2023. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozesílání hlášení obecního rozhlasu prostřednictvím  

SMS zpráv od firmy smsbrána.cz. Cena 1 sms je 0,90 Kč / 1 sms. 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

17. Závěr 
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Pan Weis poděkoval za zaslání pracovní smlouvy paní účetní a informoval, že přes poloviční úvazek není  

na obci 20 hodin, ale 16 hodin a že by dostupnost na obci mohla být lepší. Starostka informovala, že zbytek 

je realizován jako home office, a že paní účetní má všechny úkoly výborně a bez nedostatků a pochybení 

splněny. Setkání a jednání je možno, jak i minule informovala, telefonicky s každým zastupitelem  

a že návštěvy na úřadě v pracovní době jsou velmi nízké, a proto není nutné měnit současný stav. Pan Weis 

se dotazoval, kdy bude možné ověřování podpisů. Paní starostka informovala, že je nutné školení v Praze  

a je v plánu pro rok 2023. 

Eva Urbánková pozvala všechny přítomné na rozlučku se smrkem u obchodu, které proběhne v sobotu  

19. 11. od 15.00 hodin. Následující pondělí 21. 11. bude strom z bezpečnostních důvodů pokácen. 

Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20:00 hod. 

Usnesení ze zastupitelstva pořádaného dne 08.12.2022 

Zasedání se zúčastnili členové zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině 

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., Mgr. Lukáš Bartuněk, Eva Urbánková, Mgr. Jana Hlaváčová, Jaroslava 

Kotrncová, Zdeněk Weis a Rudolf Březina. Paní Starostka se omluvila za tiskovou chybu v pozvánce, kde byl 

začátek v 18.00 a měl být v 19.00 dle ústní dohody zastupitelstva. 

Program jednání 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání: 

Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. 

Navržený program jednání: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva – 16.11.2022 

4. Rozpočtové opatření č.12/2022 

5. Schválení rozpočtu obce na rok 2023 

6. Schválení střednědobého výhledu obce na období 2023-2026 

7. Kalkulace vodného pro rok 2023 

8. Ceník dříví z obecních lesů pro rok 2023 

9. Ceník služeb poskytovaných obcí pro rok 2023 

10. Vypsání výběrového řízení VO nová stavební místa „Na loukách“ 

11. Příkaz k inventarizaci 

12. Finanční příspěvek ORP Znojmo pro rok 2023 

13. Záměr prodeje části p.č.1/1 v k.ú. Morašice 

20. Závěr 
Doplnění: 

14. Uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330070986/001-GMP „Morašice, přípojka Knn Brück 

Pavel“ 
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15. Předpoklad těžby dřeva pro rok 2023, Sumář 

16. Podnět na pořízení změny územního plánu 

17. Smlouva o bezúplatném převodu komunální techniky 

18. Neinvestiční příspěvek na pořízení komunální techniky pro obec Morašice 

19. Schválení člena zastupitelstva členem OVK Morašice pro volby prezidenta ČR v roce 2023.  

Zasedání řídila starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. Po přivítání všech přítomných, konstatovala, že je 

přítomno všech 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

2. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou, DiS. byl přečten program jednání. 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 08. 12. 2022:  

3. a) Zahájení 

b) Volba ověřovatele a zapisovatele. 

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva z ustavujícího zasedání a 16. 11. 2022 

3. Rozpočtové opatření č. 12/2022 

4. Schválení rozpočtu obce na rok 2023. 

5. Schválení střednědobého výhledu obce na období 2023-2026 

6. Kalkulace vodného pro rok 2023 

7. Ceník dříví z obecních lesů pro rok 2023 

8. Ceník služeb poskytovaných obcí pro rok 2023 

9. Vypsání výběrového řízení VO nová stavební místa „Na loukách“ 

10. Příkaz k inventarizaci  

11. Finanční příspěvek ORP Znojmo pro rok 2023 

12. Záměr prodeje části p.č. 1/1 v k.ú. Morašice 

13. Uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330070986/001-GMP „Morašice, přípojka Knn Brück 

Pavel“ 

14.  Předpoklad těžby dřeva pro rok 2023, Sumář 

15. Podnět na pořízení změny územního plánu 

16. Smlouva o bezúplatném převodu komunální techniky 

17. Neinvestiční příspěvek na pořízení komunální techniky pro obec Morašice 
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18. Schválení člena zastupitelstva členem OVK Morašice pro volby prezidenta ČR v roce 2023. 

19. Závěr 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

2. b) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli určeni Rudolf Březina 
a Eva Urbánková. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce Morašice  

ze dne 08. 12. 2022 Lukáše Bartuňka, ověřovateli Rudolf Březina a Eva Urbánková. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

2. Kontrola ze zasedání ustavujícího zasedání a zastupitelstva ze dne 16.11.2022. 

Návrh na usnesení: 

Zdeněk Weis přednesl zápis kontrolního výboru z ustavujícího zasedání zastupitelstva 20.10.2022  

a zastupitelstva pořádaného dne 16.11.2022.  

ZO bere na vědomí usnesení ze zasedání ustavujícího zastupitelstva 20.10.2022 a zastupitelstva ze dne 

16.11.2022. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

3. Rozpočtové opatření 12 /2022 

Starostka obce informovala o rozpočtovém opatření č. 12/2022. 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 viz. příloha. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

4. Rozpočet obce Morašice pro rok 2023 

Starostka obce informovala o rozpočtu obce pro rok 2023. Bez připomínek a dotazů zastupitelstva. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočet obce Morašice pro rok 2023 ve výši příjmů 4 886 800,-Kč a 

výdajů 4 886 800,- Kč viz. příloha. Závazným ukazatelem je paragraf.  
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Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

5. Schválení střednědobého výhledu obce na období 2023-2026. 

Starostka obce informovala o střednědobého výhledu obce na období 2023-2026. Bez připomínek a dotazů 

zastupitelstva. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje střednědobý výhled obce na období 2023-2026 viz. příloha. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

6. Kalkulace vodného pro rok 2023. 

Starostka obce informovala o setkání se zástupci VAS Znojmo, kde bylo doporučeno zvýšit cenu vodného 

v obci Morašice pro rok 2023 na 36,- Kč bez DPH/1 m3 (39,6 Kč včetně DPH/1 m3). Navýšení je způsobeno 

především růstem nákladů v odvětví. Navýšení v obci Morašice je však stále nižší, než je průměr v JMK. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výši vodného v obci Morašice pro rok 2023 na výši  

36,36 Kč bez DPH/1 m3 (40,- Kč/1 m 3 včetně DPH). 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

7. Ceník dříví z obecních lesů pro rok 2023 

Starostka obce navrhuje aktualizaci cen dříví z obecních lesů dle doporučení lesohospodáře (viz. příloha). 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje ceník dříví na rok 2023, viz. Příloha. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

8. Ceník služeb poskytovaných obcí pro rok 2023 

Bylo navrženo místostarostou vzhledem k rostoucím nákladům a energiím následující: 

• Cena pronájmu obecních strojů včetně řidiče (traktor + vlečka) … 550,- Kč/1 motohodina (každá 
započatá) 

• Cena kopírování – černobílé do 10 listů zdarma a od 11 listů za 2,- Kč/1 list 

• Cena pronájmu obecních prostor („starý kulturní dům“) pro soukromé účely v cenách  
(úklid provádí nájemce): 
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Duben-září: 300,- Kč/ 24 hodin; říjen-březen: 500,- / 24 hodin 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje ceník poskytovaný obcí pro rok 2023 následovně: 

• Cena pronájmu obecních strojů včetně řidiče (traktor + vlečka) … 550,- Kč/1 motohodina (každá 
započatá) 

• Cena kopírování – černobílé do 10 listů zdarma a od 11 listů za 2,- Kč/1 list 

• Cena pronájmu obecních prostor („starý kulturní dům“) pro soukromé účely v cenách  
(úklid provádí nájemce): Duben-září: 300,- Kč/ 24 hodin; říjen-březen: 500,- / 24 hodin. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

9. Vypsání výběrového řízení VO nová stavební místa „Na loukách“. 

Starostka navrhuje z důvodu vyjasnění přesunout bod na příští jednání zastupitelstva. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje přesun bodu na příští jednání zastupitelstva. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

10. Příkaz k inventarizaci 

ZO bylo informováno o příkazu k inventarizaci. Termín inventarizace do konce ledna 2023. 

Složení inventární komise: Eva Urbánková, Jaroslava Kotrncová, Pavel Procházka st. 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o inventarizaci majetku obce s realizací do ledna 2023 a složení komise. 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

11. Finanční příspěvek ORP Znojmo pro rok 2023 (sociální služby) 

Starostka obce navrhuje dle návrhu ORP Znojmo příspěvek ve výši 14 400,- Kč pro rok 2023. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje příspěvek pro ORP Znojmo (sociální služby) pro rok 2023 ve výši 

14 400,- Kč. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 
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Usnesení bylo schváleno. 

12.  Záměr prodeje části pozemku z p.č. 1/1 v k.ú. Morašice 

Pan Herman podal žádost na odkup části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Morašice o velikosti cca 144 m2  

pro použití jako zahrada.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje záměr prodeje pozemku– část p.č. 1/1 v k.ú. Morašice o velikosti 

144 m2. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

13.  Smlouva o věcném břemeni č. ZN-014330070986/001-GMP „Morašice, přípojka Knn Brück Pavel“ 

Pan Brück pavel podal žádost na zřízení věcného břemene k Knn (elektrické přípojka)  

č. ZN-014330070986/001-GMP „Morašice, přípojka Knn Brück Pavel“ 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. ZN-014330070986/001-GMP 

„Morašice, přípojka Knn Brück Pavel“ 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno 

14. Předpoklad těžby dřeva pro rok 2023, Sumář 

Starostka informovala o sumáři pro těžbu dřeva v obecních lesích pro rok 2023 (viz. příloha) 

Návrh na usnesení: 

ZO bere na vědomí informace o sumáři pro těžbu dřeva v obecních lesích pro rok 2023 (viz. příloha) 

Hlasování ZO bere na vědomí  

Usnesení bylo schváleno 

15. Podnět na pořízení změny územního plánu 

Starostka navrhuje z důvodu vyjasnění přesunout bod na příští jednání zastupitelstva. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje přesun bodu na příští jednání zastupitelstva. 
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Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

16. Smlouva o bezúplatném převodu komunální techniky  

Starostka informovala o získané komunální technice v rámci DSO mikroregion Moravskokrumlovsko. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu komunální techniky 

z mikroregionu Moravskokrumlovsko. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

17. Neinvestiční příspěvek na pořízení komunální techniky pro obec Morašice 

Starostka informovala o příspěvku ve výši 2 300,- Kč jako člen Mikroregionu Moravskokrumlovsko. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje příspěvek ve výši 2 300,- Kč jako člen Mikroregionu 

Moravskokrumlovsko. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

18. Schválení člena zastupitelstva členem OVK Morašice pro volby prezidenta ČR v roce 2023. 

Paní Hlaváčová navrhovala jako člena OVK Morašice paní Jaroslavu Kotrncovou pro prezidentské volby 

v lednu 2023. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje dohodu o provedení práce s paní Jaroslavou Kotrncovou jako člena 

OVK Morašice pro prezidentské volby v lednu 2023 a s tím související distribuce volebních lístků. 

Hlasování Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0 

Usnesení bylo schváleno. 

19. Závěr 

Paní Starostka se omluvila za tiskovou chybu v pozvánce, kde byl začátek v 18.00 a měl být v 19.00 dle 

ústní dohody zastupitelstva.  

Pan Rudolf Březina kontaktoval pana Vespalce ve věci poptávky opravy a údržby veřejného osvětlení.  

Eva  Urbánková  a  Adéla  Šotkovská  pozvala  všechny  přítomné  na  víkend  10.  a  11.12.   
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kdy proběhne zdobení betlémů v sobotu ve 13.00 (sraz u hospody), obchůzka LUCIE po vsi (sraz u obecního 

úřadu v 18.00) a otevírání betlému v neděli ve 14.00 před hospodou. Proběhne zde vystoupení žáků ZŠ a 

MŠ Skalice. Poté bude ve starém kulturním domě dětský vánoční jarmark. Ostatní zastupitelé byli požádání 

o spolupráci při pořádání akce.  

Starostka poděkovala Evě Urbánkové za organizaci a podporu obchůzky Mikuláše po vsi a pochválila 

všechny děti, které se této akce účastnily.  

Starostka poděkovala všem za jejich práci a popřála krásné prožití vánočních svátků.  

Pan Weis se dotazoval, proč nebylo vyhlášeno zavření obchodu. Pan Bartuněk informoval, že obec o tom 

neměla informaci. Nicméně tato informace byla vyvěšena s dostatečným předstihem na obchodě.  

Pan Weis informoval a špatném fungování venkovního rozhlasu. Bude pořízeno nové rádio pro hlášení.  

Paní starostka informovala, že bude napraveno. Od ledna nového roku se spouští rozesílání hlášení SMS 

zprávami. Kdo bude mít zájem, ať se registruje v kanceláři OÚ od ledna 2023.  

Pan Weis informoval o nízké kvalitě fotek z kulturních akcí, které jsou způsobeny fotoaparátem. Paní 

Urbánkové bude jako fotokronikářce pořízen nový fotoaparát.  

Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 20:20 hod.  

Zapsal: Mgr. Lukáš Bartuněk            Morašice 09. 12. 2022  

 

 

Informace z obecního úřadu 

Kdo má zájem o dřevo z obecních lesů, může se registrovat do pořadníku v kanceláři obecního úřadu 

v úředních hodinách (pondělí 07.00-17.00 a pátek 07.00-13.00) nebo obecmorasice@tiscali.cz nebo tel. 

515 339 154. 

Informujeme občany, že je spuštěn nový bezplatný systém posílání hlášení obecním rozhlasu 

prostřednictvím SMS zpráv. Kdo má zájem může se registrovat v kanceláři obecního úřadu nebo číslo pošle 

na e-mail:  obecmorasice@tiscali.cz. Není nutné znát jméno uživatele! Systém „krabiček“ v domácnostech 

již nebude opravován a vyměňován z důvodů nákladů, kdy např. 2 přístroje strojí ročně stejně jako provoz 

SMS hlášení. Děkujeme za pochopení. 

Autor: L. Bartuněk 
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Zápis ze zasedání finančního výboru OÚ Morašice 

konaného dne 12. 09. 2022 v 16:30 hod. v zasedací místnosti OÚ 

Účast: Kateřina Paluchová, Hana Maříková (omluvena), Mgr. Jana Hlaváčová (omluvena). 

Body jednání: 

1.rozpočet, rozpočtové opatření, závěrečný účet 

2.kontrola pokladní hotovosti, zůstatek na bankovním účtu, zůstatek na úvěrovém účtu 

1. rozpočet, rozpočtové opatření 

Rozpočet na rok 2022 byl schválen ZO dne  30. 11.2021 usnesením č. 7/2021/z 10,bylo zkontrolováno vyvěšení 

návrhu rozpočtu po dobu nejméně 15 dní na úřední a elektronické desce, a to od 15. 11. 2021 do 03 .12. 2021. 

Bylo schváleno rozpočtové opatření za rok 2022: 

 

č. 1/2022, příjmy 500,- Kč, výdaje 500 00,- Kč, financování 0,- Kč. 

č. 2/2022, příjmy15 300,- Kč, výdaje 15 300,- Kč, financování 0,- Kč. 

č. 3/2022, příjmy32 700,- Kč, výdaje 32 700,- Kč, financování 0,- Kč. 

č. 4/2022, příjmy 10 5000,- Kč, výdaje 105 000,- Kč, financování 0,- Kč. 

č. 5/2022, příjmy 1 000,- Kč, výdaje 12 700,- Kč, financování 11 700,- Kč. 

č.6/2022, příjmy 0,- Kč, výdaje 0,- Kč, financování 0,- Kč. 

č. 7/2022, příjmy 50 000,- Kč, výdaje 50 000,-Kč, financování 0,- Kč. 

č. 8/2022, příjmy 37 200,- Kč, výdaje 37 200,- Kč, financování 0,- Kč. 

 

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 byl vyvěšen po dobu nejméně 15 dní před schválením ZO.  Návrh závěrečného 

účtu byl vyvěšen 16. 05. 2022 a sejmut 13. 06. 2022.Projednán byl dne 02. 06. 2022 na ZO usnesením 5/2022/  

z 3. Závěrečný účet za rok 2021 byl vyvěšen 13. 06. 2022 a bude sejmut po schválení závěrečného účtu za rok 2022 

zastupitelstvem obce. 

2.kontrola pokladní hotovosti, zůstatek na bankovním účtu, zůstatek na úvěrovém účtu 

Byla provedena fyzická kontrola stavu pokladny a porovnána se stavem účetním. Stav pokladny  

k 12.  09.2022 je 38735,- Kč a souhlasí se stavem účetním. 

Stav bankovního účtu v ČS a.s. 1582720319/0800 byl kontrolován dle bankovního výpisu č. 08k 31. 08. 2022 – 

zůstatek 1 780 165,23,-Kč. 

Stav bankovního účtu v ČNB  94-7012741/0710 byl zkontrolován dle bankovního výpisu č. 19 k 31. 08. 2022 zůstatek 

2 955 501,49,- Kč. 

Stav bankovního účtu v KB a.s.107-7697110227/0100 byl zkontrolován dle bankovního výpisu č.08 k 31. 08. 2022 –

zůstatek 67 556,18,- Kč. 

Úvěr u KB 35-1059911567/0100 byl kontrolován dle bankovního výpisu č.09 k 01. 09. 2022.  

- Výše úvěru: 6 360 000,- Kč. 

Zůstatek na úvěrovém účtu – 4 197 242,08,- Kč. 

 

Za část roku 1-8/2022 obec Morašice neposkytla žádné finanční dary. 

Provedená kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce byla shledána bez závad. Přítomní 

členové výboru s tímto zápisem souhlasí. Zasedání bylo ukončeno v 17:00 hod. 

Dne 12. 09. 2022        

Předsedkyně výboru: Kateřina Paluchová  

Členky výboru:  Mgr. Jana Hlaváčová (omluvena), Hana Maříková (omluvena). 
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Fotogalerie – posvícení 8. a 9. října 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: E. Urbánková 
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Halloweenské tvoření v knihovně - 22.10.2022 

 

Autorka projektu: Z. Matějková 

Foto: E. Urbánková 
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Rozloučení se smrkem stříbrným 19.11.2022 

 

V sobou 19. 11. 2022 proběhlo rozloučení se smrkem u našeho obchodu. Bylo to nutné vzhledem  
k vysokému vzrůstu smrku, kdy jeho větve dosahují do el. drátů a kořeny by časem nadzvedávaly chodníky, 
a proto musel být pokácen. 
Nabídli jsme ho městu Znojmu, jako vánoční strom. Protože odborník zhodnotil kmen stromu 
nevyhovujícím, tak ho okresní město nepřijalo. 
Strom byl pokácen 21. 11. 2022. Chvojí bylo k dispozici ve dvoře bývalého JZD. Kmen si bylo možné 
vylosovat v oříšku, který byl rozdáván při rozlučce. Kmen stromu si vylosovali manželé Křepelovi. 
K dobré náladě přispělo i svařené víno, které daroval pan Vlastimil Herman. Čaj, který připravoval pan 
Rudolf Březina a Jaroslava Kotrncová a perníčky, které napekla paní Eva Urbánková.  
Ke všemu hrála vánoční hudba z reproduktoru, která dokreslila předvánoční atmosféru. 

 
Autorka, Foto: E. Urbánková 

 

Adventní věnec 26. a 27.11.2022 

 

 

 

Foto: E. Urbánková 
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Otevírání Morašického betlému a vánoční jarmark a obchůzka sv. Lucie 5., 10. a 11 .12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: E. Urbánková 

Během nedělního odpoledne a otevírání 

betlému bylo z dobrovolných příspěvků  

a darů vybráno 2 200,- Kč. Tato částka byla 

věnována potřebným, a to na konto 

Adventních koncertů ČT. 
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Mikuláš 5.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílnička a vánoční tvoření dětí 3.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  
E. Urbánková 

 

Foto: L. 
Ulrychová 
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Kalendář kulturních akcí Morašice 2023 
  

Kdy ?  Co?    Kde?             Pořadatel 

Leden        

07.01.  Tříkrálová sbírka    Morašice   obec 

 

28.01.  Ples SDH Morašice   Morašice   SDH 

Únor 
(Masopust 21.2).18.02.  Masopustní průvod po vsi   Morašice   SDH 

 

Březen  xx.03  Den země – úklid obce   Morašice   obec 
 
    25.03.  Malování velikonočních kraslic   starý KD   knihovna 

Duben 

Velikonoce 9.4.   01.04.  Zdobení domečku plných vajíček  taneční plac u hospody  knihovna 

 
30.04.  Pálení čarodějnic    náves + malé fotb. Hřiště SDH  

Květen 
  06.05.  Morašický košt vína   kulturní dům   vinaři 
  13.05.  Den seniorů    kulturní dům   obec 

  xx.05.  Mamince k svátku   kulturní dům   knihovna 
 
Červen 
  03.06.  Den dětí     malé fotbalové hřiště  knihovna 

  04.06.               Soutěž o pohár starosty SDH  velké fotbalové hřiště  SDH 

  10.06.  Otevřené sklepy Morašice   Hradčany   SDH 

 
Červenec 
  28.-30.07. Pouť sv. Anny    Morašice   obec 
    770 let založení obce Morašice  Morašice   obec 
     
Srpen   xx.08  Batikování     Kulturní dům   knihovna 

 

Září  xx.09  Drakiáda     Morašice   knihovna 

 
Říjen 
  7.-8.10.  Posvícení    Morašice   obec 

  xx.10  Strašidelná knihovna - výroba lampionů  Kulturní dům   knihovna 

Listopad 
  25.11.  Zdobení adventního věnce  starý K    knihovna 
1advent 26.11. 26.11.  Adventní věnec    starý KD    knihovna 
    
Prosinec 
  9.12.  stavění betlému    taneční plac u hospody  obec 

  10.12.  otevírání Morašického betléma  taneční plac u hospody  obec 

  xx.12.   „Morasické pinec“   kulturní dům   nohej. 

 

Pozn. (změna vyhrazena) 
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NÁVŠTĚVA JM MUZEA ZNOJMO 

PROHLÍDKA EXPOZICE - POHŘBY V MLADŠÍ DOBĚ KAMENNÉ 

 

Ve čtvrtek dne 22. 9. 2022 jsme navštívili Jihomoravského muzea ve Znojmě na ulici Přemyslovců, abychom 

si prohlédli expozici o pohřebnictví. Akci zajistilo Poutní bratrstvo. 

Uvítala nás tam archeoložka Mgr. Alena NEJEDLÁ Ph. D., která celou výstavu komentovala průvodním 
slovem. Přijeli jsme tam osobními automobily. Vstupné pro děti bylo domluvené vstupné zdarma. Pro 
dospělé je zaplatil nejmenovaný sponzor. Prohlídky se zúčastnila asi třicítka osob, mezi nimiž bylo i 8 
dospělých a 1 dítě, kteří zastupovali obce Hostěradice a Trstěnice. Morašické zastupoval jen pisatel tohoto 
článku. Velká škoda, že Morašické tato pozvánka neoslovila. Přednáška byla velmi zajímavá. Posunula nás 
do období mladého neolitu. Tehdy do oblasti jižní a  jihozápadní  Moravy a Dolního Rakouska, odkud 
přichází jeden z nejvýznamnějších civilizačních projevů, kultura s moravskou malovanou keramikou, součást 
rozsáhlé lengyelské kultury. Výstava nám přiblížila tuto kulturu z trochu jiného úhlu, a to z hlediska 
pohřbívání mrtvých. Archeoložka nás seznámila nejen s typickým pohřebním ritem zmíněné kultury, ale 
také s neobvyklými, někdy až záhadnými hrobovými nálezy.  
Mohli jsme si prohlédnout obrazové rekonstrukce hrobů, doplněné o autentické nálezy pohřbů, ale také 
reprezentativní výbavu hrobů, a to ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, Moravského zemského 
muzea, Muzea Retz - Förderverein a MAMUZ Schloss Asparn/Zaya. Vystaveny tam byly rekonstruované 
hroby obsahující jednu či více osob různého stáří pohřbených v pietní poloze, ale také nález jedince s 
oddělenými částmi těla. Některé hroby obsahovaly i kostry zvířat, popř. jejich části, a  více či méně bohatou 
pohřební výbavu. Zajímavostí byla kostra umučeného muže z Mašovic zapůjčená z Moravského zemského 
muzea z ústavu Antrhopos, nebo třeba kosterní materiál s  patologickými změnami způsobenými velkou 
fyzickou námahou za života jedince.  
K výstavě byla také vydána dvojjazyčná publikace s názvem "Pohřby v mladší době kamenné", kterou 
sepsala výše zmíněná archeoložka. V publikaci je mnoho ilustračních barevných rekonstrukcí pohřbů a 
slovem shrnuje populární a čtivou formou dosud získané vědecké poznatky z  archeologických výzkumů 
pohřebního ritu lengyelské kultury. Obrázky nakreslili Eva, Jan a  Lubomír ANLAUFOVI. Publikace je 
neprodejná a je možno jo obdržet pouze při návštěvě muzea proti podpisu. 
Po skončení výstavy si archeoložka naši skupinku pozvala k sobě a proti podpisu nám publikaci věnovala. 
Velmi děkujeme paní archeoložce za vřelé uvítání a pohled do doby dávno minulé a v rámci dobrých 
přátelských vztahů se budeme těšit na další spolupráci. 

Autor textu Emil VEIS 
 

 
Hromadný hrob 12 osob se psem, objevený ve Džbánicích. 

ZDROJ: Ilustrace Evy, Jana a Lubomíra ANLAUFA z publikace Mgr. Alena MEJEDLÁ Ph. D. - „Pohřby v mladší době kamenné“ – vydané v roce 2022 
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Ochotnické divadlo v Morašicích 
 

   Divadelní začátky jsou spojeny se jménem řídícího učitele Františka Krupky. V letech 1928 – 1938 sehrála 

organizace Orel jedno, někdy i více představení za rok. 

   Za 2. světové války hrál soubor pod vedením řídícího učitele Stanislava Hrouzka především zpěvohry,  

ve kterých klavírní doprovod zajišťovala jeho manželka. Tehdejší ochotníci Josef Balík čp. 8, Emanuel Vrána 

čp. 109, Rudolf Pokorný čp. 83, František Šnábl čp. 25 a další přispěli k obnovení a rozvoji místního 

ochotnického divadla i po 2. světové válce. 

   Po roce 1945 vznikly v Morašicích soubory dva. Jeden hrával v hostinci Antonína Číhala a druhý v hostinci 

Antonína Vančury. Místnosti v hospodách byly pro divadlo v mnoha směrech nevyhovující. Pamětníci 

vzpomínali, že například diváci museli nosit židle z domu. 

   Nakonec v obci zůstal jen jeden divadelní soubor, jenž vedli v padesátých letech ředitel školy Stanislav 

Moravec a Rudolf Pokorný, v šedesátých letech ředitel školy Jan Pospíchal. 

   Obnovení pravidelné činnosti divadelního sboru se datuje od roku 1973 v souvislosti s otevřením 

kulturního domu. Ten byl dovybaven pro divadelní činnost. O nacvičování a realizaci divadelních her  

se staraly dvě místní organizace – Červený kříž a hasiči. V organizaci divadelní činnosti se střídali – jeden rok 

vše zajišťovali členové Červeného kříže pod vedením Vladimíra Hermana čp. 53, následující rok hasiči pod 

vedením Jana Blahy čp.95. Hry se začaly nacvičovat v lednu, premiéra bývala většinou v březnu. Každá 

uvedená hra měla dvě až tři reprízy a zhlédlo ji v průměru kolem šesti set diváků (na představení jezdili 

diváci z širokého okolí, někdy soubor hostoval i v okolních obcích). 

   K nejaktivnějším divadelním hercům (ochotníkům) tehdy patřili: Marta Popelková čp. 84, Marie a Jan 

Kratochvílovi čp. 38, Pavlína a Jan Blahovi čp. 95, Ladislav Kubíček čp. 4, František Polický čp. 109, Jiřina 

Hermanová čp. 53, Jan Hejlek čp. 28, Marie Balíková čp. 26. Vedle těchto zkušených divadelníků se zapojili  

i mladí: Jan Semotam, Marie Korková, Pavel Blaha, Dagmar Balíková, Renata Kubíčková, Jana Kratochvílová 

a další. 

   Leckdy našemu divadelnímu souboru vypomohli i přespolní ochotníci. Třeba partner některé z místních 

slečen, nebo spolužačka ze střední školy. 

   Herci, režisér i všichni ostatní, kteří se podíleli na přípravách divadelního vystoupení prožívali něco 

nevšedního. Zažili mnoho nervů, ale i legrace. Stálo jim to však za to!!! Hlavním smyslem byla touha pobavit 

lidi. Odměnou jim pak byl smích, potlesk a to, že diváci odcházeli spokojení, se zážitkem o kterém si pak 

dlouho vyprávěli. Možná tehdy tolik nekritizovali - jako dnes. Naopak, byli pyšní na své obecní divadlo  

i na své spoluobčany. 
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Autorka: E. Urbánková 
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„Foto střípky“ z roku 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Morašice 

Závody: 

 Skalice  

a 

Morašice 

 

 

Foto: E. Urbánková 
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Oprava hasičské nádrže, otevřené sklepy a pouť Morašice 

 

Foto: E. Urbánková 
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce 

 
Autor: L. Bartuněk 

 

Blahopřání k narozeninám (65 let a více) 

Významné životní jubileum oslavili v října - prosinec 2022. 

 

Weisová Hedvika (82),       Šubová Emilia (65), 

Křepelová Terezie (85),       Dudová Eva (86), 

Šnábl František (90),        Pavlíková Anna (70), 

Semotam Jan (65).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Vašemu významnému jubileu ještě jednou přejeme  

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

V  roce 2023 blahopřejeme oslavencům k 65., 70., 75., 80. a 81. narozeninám a další 

následující roky. 

                                                                                                                              Autorka: A. Šotkovská 


