Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Morašice,
ze dne 11. 02. 2021 konaného v 18:00hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem
v prezenční listině (přítomno je 6 členů zastupitelstva (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš
Bartuněk, Rudolf Březina, Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková, Zdeněk Weis; omluvena
Kateřina Paluchová).

Program jednání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
1. Zahájení, schválení ověřovatele a zapisovatele
2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 21.12.2021.
3. Dotace Jednota Moravský Krumlov pro rok 2021.
4. Rozpočtová opatření 12/2020.
5. Kronika 2019
6. Kronika 2020
7. Revokace usnesení č. 19/2020 z8 ze dne 17.09.2020
11. Závěr
Projednáno k doplnění programu:
8. Inventarizační zpráva za rok 2020
Pro:6
Proti:0
Zdržel:0
9. Žádost manželů Klikových o výmaz předkupního práva na pozemku číslo parcely 1835/5,
číslo popisné 131.
Pro:6
Proti:0
Zdržel:0
10 Žádost paní Sikmundové o výmaz předkupního práva na pozemku parcely č. 1835/6
Pro:6
Proti:0
Zdržel:0
Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných,
konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
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1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou Dis., byl přečten program jednání
a doplněn o bod, osm, devět a deset.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 11 2. 2021:
1. a) Zahájení,
b) volba ověřovatele a zapisovatele
2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 21.12.2021.
3. Dotace Jednota Moravský Krumlov pro rok 2021
4. Rozpočtová opatření 12/2020
5. Kronika 2019
6. Kronika 2020
7. Revokace usnesení č. 19/2020 ze dne 17.09.2020
8. Inventarizační zpráva za rok 2020
9. Žádost manželů Klikových o výmaz předkupního práva na pozemku číslo parcely 1835/5,
číslo popisné 131.
10.
Žádost paní Sikmundové o výmaz předkupního práva na pozemku parcely č. 1835/6.
11.
Závěr
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.

1. b) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli zvoleni
Zdeněk Weis a Mgr. Jana Hlaváčová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce
Morašice ze dne 11. 2. 2021 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Zdeňka Weise a Mgr. Janu
Hlaváčovou.
Hlasování

Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
2. Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina seznámil a přednesl zprávu o kontrole usnesení
z minulého zasedání obce Morašice ze dne 21.12.2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva ze dne
21.12.202.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.
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3. 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.
Návrh na usnesení:
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
Usnesení bylo schváleno.

4. Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 12/2020.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice v souladu s §84 odst. b) zákona 128/2000Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů neschvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020.
Hlasování

Pro

3
Adéla
Šotkovská,
Rudolf
Březina,
Lukáš
Bartuněk.

Proti

0

Usnesení nebylo schváleno.
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Zdržel se

3
Zdeněk
Weis,
Jana
Hlaváčová,
Hana
Maříková.

5. 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.
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.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se kroniky za rok 2019.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.
6. Kronika 2020
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.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se kroniky za rok 2020.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.

7. 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.

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

Pro

6

Proti

0

Usnesení bylo schváleno.
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Zdržel se

0

8. Místostarosta obce Mgr. Lukáš Bartuněk, v zastoupení předsedkyně Kateřiny Paluchové,
informoval o inventarizační zprávě. Vše je bez připomínek a v pořádku.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající inventarizační zprávy
za rok 2020.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.

9. 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.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje výmaz předkupního práva z parcely č. 1835/5.
Hlasování Pro
6
Proti
0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

10. 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.

11.
Zdeněk Weis se dotazoval na stav získávání dotací a informoval o možnostech získání
na dotace z úroků.
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.
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Byla informovaná, že v rámci úspor našich lesů obálky nebyly použity.
to z ekonomických důvodů, jak se domnívala.

Nebylo

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.

Zapsala: Mgr Lukáš Bartuněk

Morašice 15. 2. 2021

Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. – starostka obce Dne:___________Podpis__________
Mgr. Lukáš Bartuněk – místostarosta

Dne:___________Podpis__________

Mgr. Jana Hlaváčová – ověřovatelka zápisu Dne:___________Podpis__________
Zdeněk Weis – ověřovatel zápisu

Dne:___________Podpis__________
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