Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 26.11.2020
Zasedání Zastupitelstva obce Morašice (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou, Dis. v zasedací místnosti OÚ Morašice.
Starostka konstatovala, ţe 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 navrţeném programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.
1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 16.11.2020 do 26.11.2020. Současně byla zveřejněna na internetových
stránkách obce.
Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, ţe přítomno
je 6 členů zastupitelstva (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš Bartuněk, Mgr. Jana
Hlaváčová, Kateřina Paluchová, Hana Maříková, Zdeněk Weis), takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Rudolf Březina byl omluven a nedorazil.
Starostka poté seznámila přítomné s níţe uvedeným programem jednání a jako zapisovatele
navrhuje pana Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele zápisu pana Zdeňka Weise a Kateřinu
Paluchovou.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zapisovatele pana Mgr. Lukáše Bartuňka,
ověřovatele zápisu pana Zdeňka Weise a Kateřinu Paluchovou.

Usnesení č. 1/2020/z 10 bylo schváleno

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
Kalkulace vodného pro rok 2021
Ţádost pana Emila Veise o projednání návrhu zrušení doplatku za vodné, stočné a
komunální odpad pro občany.
Rozpočtové opatření č. 10/2020.
Informace zastupitelům
Ţádost o pořízení nových webových stránek – knihovna
Návrh na uspořádání veřejné sbírky pro nemocnici Znojmo
Závěr

Doplnění programu:
Bod 7 Žádost o pořízení nových webových stránek pro knihovnu.
Bod 8 Návrh na uspořádání veřejné sbírky pro nemocnici Znojmo.

Hlasování: pro - 6, proti – 0, zdrţel se – 0

Usnesení č. 2/2020/z 10 bylo schváleno
Návrh usnesení
Ověřovatelé zápis z minulého zasedání zastupitelstva ze dne 8.10.2020 nebylo přečteno
z důvodu omluvené nepřítomnosti předsedy kontrolní komise p. Březiny. Dodatečně bude
dodáno podepsané a zkontrolované předsedou KK. Projednání bude na příštím jednání
zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí.

Usnesení č. 3/2020/z 10 bylo schváleno

Návrh usnesení
Návrh pana Zdeňka Weise na cenu vodného 33,- Kč s DPH pro rok 2021.
Návrh paní starostky na cenu vodného 32,- Kč s DPH pro rok 2021

Hlasování: pro - 5, proti – 1 (Zdeněk Weis), zdrţel se – 0
Cena vodného bude pro rok 2021: 32,- Kč s DPH.
Usnesení č. 4/2020/z 10 nebylo schváleno
Ţádost p. Emila Veise o projednání návrhu na úspory obecních financí na:
-

Zrušení doplatku za vodné a stočné.

-

Zrušení doplatku za komunální odpad.

ze strany obce. resp. aby obec nedoplácena za občany vůbec nic.
Hlasování: pro - 0, proti – 6, zdrţel se – 0

Návrh usnesení
Návrh pana Veise E. Veise o projednání návrhu na zrušení doplatku za vodné, stočné a
komunální odpad pro občany ze strany obce. resp. aby obec nedoplácena za občany vůbec
nic nebyl schválen.

Usnesení č. 5/2020/z 10 bylo schváleno

Návrh usnesení
Rozpočtové opatření č.10/2020.

ZO bere na vědomí.

Usnesení č. 6/2020/z 10 bylo schváleno
Informace zastupitelům – Mikuláš, adventní věnec, betlém.
Paní starostka informovala o přípravě adventního věnce, rozsvícení vánočního stromu u
obecního úřadu a u kostela v průběhu prosince 2020 za dodrţení bezpečnostních a
hygienických pravidel.
Stavění betlému bude v sobotu 12. prosince 2020 za dodrţení bezpečnostních
a hygienických pravidel.
Paní Maříková se dotazovala pí starostky na financování lesního hospodářství. Byla
informovaná o částkách, které byly vyplaceny v roce 2020 lesnímu hospodáři panu Ing.
Dušanu Utinkovi Ph.D. Fakturováno bylo za práci lesního hospodáře 7 080,- Kč. Na dotacích
z JMK nám získal 2 580,- Kč (výchova lesních porostů do 40 let porostu) a 5 223,- Kč –
zpracování lesního hospodářského plánu.
Paní Maříková se dotazovala paní starostky na stav nájemní smlouvy pro místní
pohostinství. Smlouva se připravuje.
Paní Maříková se dotazovala paní starostky na stav výběrového řízení na pozici účetní. Byla
informovaná, ţe výběrové řízení bude co nejdříve vyhodnoceno.
Paní Mgr. Jana Hlaváčová se ohradila proti části textu na webových stránkách v kategorii
kultura a poţádala o její odstranění. Článek byl na původních stránkách a popisoval četnost
účasti/neúčasti zejména Morašických občanů na kulturních akcích v prvních a dalších letech
jejich konání v Morašicích. Bude upraveno.

Paní Mgr. Jana Hlaváčová zaţádala o přidání do fotogalerii na nových webových stránkách
obce fotografie týkající se kapličky Matky ustavičné pomoci směrem k Ţeleticím a pomíku
padlých. Fotografie budou přidány.
ZO bere na vědomí.

Usnesení č. 7/2020/z 10 nebylo schváleno
Ţádost o pořízení nových webových stránek knihovny.

Návrh usnesení
Ţádost o pořízení nových webových stránek knihovny nebyla schválena.
Hlasování: pro - 0, proti – 4 (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis, Mgr.Lukáš Bartuněk, Kateřina
Paluchová, Mgr. Jana Hlaváčová), zdrţel se – 2 (Zdeněk Weis, Hana Maříková)

Usnesení č. 8/2020/z 10 bylo schváleno
Návrh na uspořádání veřejné sbírky pro nemocnici Znojmo.
Paní starostka poţádala paní Maříkovou o zjištění dalších podrobností k moţnosti
uspořádání sbírky pro nemocnici Znojmo do příštího zastupitelstva.
ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 9/2020/z 10 bylo schváleno
Závěr
Paní starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. poděkovala všem přítomným za účast
a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:25 hod.
Zápis vyhotovil pan místostarosta Mgr. Lukáš Bartuněk dne 30.11.2020.
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. – starostka obce
Datum:
Mgr. Lukáš Bartuněk – místostarosta

_____________________________
_____________________________

Datum:
Zdeněk Weis – ověřovatel zápisu

____________________________
Datum:

Kateřina Paluchová – ověřovatel zápisu

_____________________________

Datum:

