Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 8.10.2020
Zasedání Zastupitelstva obce Morašice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou, Dis. v zasedací místnosti
OÚ Morašice.
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon"). Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona byla na ú řední desce obce zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.10.2020 do 8.10.2020.
Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš Bartuněk,
Mgr. Jana Hlaváčová, Kateřina Paluchová, Hana Maříková, Rudolf Březina), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Zden ěk Weis byl
omluven a dorazil v cca 18:30 hodin.
Starostka poté seznámila přítomné s níže uvedeným programem jednání a jako
zapisovatele navrhuje pana Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele zápisu paní Mgr.
Janu Hlaváčovou a Kateřinu Paluchovou.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zapisovatele pana Mgr. Lukáše Bartu ňka,
ověřovatele zápisu paní Hanu Maříkovou a Kateřinu Paluchovou.

Usnesení č. 1-1/2020/z 9 bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(Morašice – vodovod a splašková kanalizace pro novu výstavbu)
4. Žádost o pronájem místní hospody
5. Závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (1.1.202030.6.2020)
6. Informace lesního hospodáře pan Ing. Dušan Utínek, Ph.D.
8. Závěr

Doplnění programu:
Bod 7
Rozpočtové opatření č.9/2020

Usnesení č. 1-2/2020/z 9 bylo schváleno
Návrh usnesení
Ověřovatelé zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 17.9.2020 p řečetli a
shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což dokládají svými podpisy. Ze
strany zastupitelů bez dotazů a připomínek. Zastupitelstvo obce Morašice bere na
vědomí zápis z kontrolního výboru.

Usnesení č. 2/2020/z 9 bylo schváleno

Návrh usnesení
Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (Morašice
– vodovod a splašková kanalizace pro novu výstavbu)
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene.
Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 3/2020/z 9 bylo schváleno

Návrh usnesení
Žádost o pronájem místní hospody. Paní Karla Šamanová požádala obec Morašice o
poskytnutí pronájmu místní hospody.
Paní Maříková vyjádřila nesouhlas s pronájmem hospody a přilehlých prostor.
Návrh smlouvy: 100,- Kč za pronájem + energie, a to na dobu určitou 12 měsíců
s možným prodloužením. Smlouva bude vytvořena právní kanceláří.
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje žádost o pronájem místní hospody.

Hlasování: pro - 5, proti – 1 (Hana Maříková), zdržel se – 1 (Mgr. Jana Hlaváčová)

Usnesení č. 4/2020/z 9 bylo schváleno

Návrh usnesení
Závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 (1.1.2020-30.6.2020)
Výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření obce bylo, že na základě
předložených mzdových listů za období leden–červen 2020 starosty obce, který na
tuto funkci rezignoval k 30.6.2020, že odchodné, které tomuto zastupiteli obce
poskytla v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
nebylo poskytnuto ve výši, která mu náležela v návaznosti na ustanovení § 78 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Odchodné se stanoví výši odměny, která členovi zastupitelstva obce náležela za
měsíc ke dni zániku mandátu člena zastupitelstva obce nebo ke dni odvolání nebo
vzdání se funkce, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených po
sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvíce však tří ukončených let výkonu funkce.
Byly vyplaceny tedy pouze tři namísto oprávněných čtyř měsíčních odměn jako
odchodné. Zjištění kontrolního orgánu JMK a toto pochybení bude napraveno.
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí Závěry dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020.
Usnesení č. 5/2020/z 9 bylo schváleno

Návrh usnesení
Informace lesního hospodáře pan Ing. Dušan Utínek, Ph.D.
Zastupitelstvo obce Morašice přesouvá bod č. 6 na příští zasedání ZO – Informace
lesního hospodáře pan Ing. Dušan Utínek, Ph.D.
Usnesení č. 6/2020/z 9 bylo schváleno

Návrh usnesení
Rozpočtové opatření č.9/2020
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2020.

Usnesení č. 7/2020/z 9 bylo schváleno
Závěr
Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. poděkovala všem přítomným za účast
a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:45 hod.
Zápis vyhotovil pan místostarosta Mgr. Lukáš Bartuněk dne 10.10.2020.

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. – starostka obce

_____________________________

Mgr. Lukáš Bartuněk – místostarosta

_____________________________

Hana Maříková – ověřovatel zápisu

____________________________

Kateřina Paluchová – ověřovatel zápisu

Vyvěšeno dne: 19.10.2020
Sejmuto dne:

_____________________________

