Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Morašice,
ze dne 25. 02. 2021 konaného v 18:00hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu

Zasedání se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem
v prezenční listině (přítomno je 7 členů zastupitelstva (Mgr. Adéla Šotkovská, Dis., Mgr. Lukáš
Bartuněk, Rudolf Březina, Mgr. Jana Hlaváčová, Hana Maříková, Zdeněk Weis, Kateřina
Paluchová).

Program jednání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
1. Zahájení, schválení ověřovatele a zapisovatele
2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 11.02.2021.
3. Rozpočtové opatření 12/2020
4. Dotace – podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území
JMK v roce 2021.
5. Žádost o dotaci na VPP na ÚP v roce 2021
6. Koncept kronika 2020
12. Závěr
Projednáno k doplnění programu:
7. Rekonstrukce chodníků po obci
Pro:7
Proti:0
Zdržel:0
8. Zkapacitnění vodovodu do řádu obce
Pro:7
Proti:0
Zdržel:0
9. Stav žádosti projektu „nová výstavba – lokalita louky“
Pro:7
Proti:0
Zdržel:0
10. Diskuze
Pro:3
Proti:0
Zdržel:4
11. Podání informací dotace Jednota
Pro:7
Proti:0
Zdržel:0

Předkladá: Weis Zdeněk
Předkladá: Weis Zdeněk
Předkladá: Weis Zdeněk
Předkladá: Weis Zdeněk
Předkladá: Weis Zdeněk

Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných, konstatovala,
že je přítomno 7 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 25 2. 2021:
1. a) Zahájení,
b) volba ověřovatele a zapisovatele
2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 11.02.2021.
3. Rozpočtová opatření 12/2020
4. Dotace – podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území
JMK v roce 2021.
5. Žádost o dotaci na VPP 2021
6. Koncept kronika 2020
7. Rekonstrukce chodníků po obci
8. Zkapacitnění vodovodního řádu obce
9. Stav žádosti projektu „nová výstavba – lokalita louky“
10.
Podání informace k dotacím Jednota Moravský Krumlov v obci Morašice
11.
Závěr
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.

1. b) Zapisovatelem zápisu byl určen Mgr. Lukáš Bartuněk, ověřovateli zápisu byli zvoleni
Hana Maříková a Kateřina Paluchová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce
Morašice ze dne 25. 2. 2021 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Hanu Maříkovou a Kateřinu
Paluchovou.
Hlasování

Pro

7

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 11.02.2021.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva ze dne
11.02.2021.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.
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3. 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.

4. 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

0

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
5. 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.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se VPP pro obec Morašice pro rok
2021.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.
6. Kronika 2020
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, jím 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 Zdržel se
Weis

1
Mgr. Jana
Hlaváčová

Usnesení bylo schváleno.
7. 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.
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající stavu projektu na rekonstrukci
chodníků v obci Morašice v roce 2021.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.
8. 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 s kterými bude informovat zastupitelsto.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se stavu zkapacitnění vodovodu.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.
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9. 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 je o postupu v projektu je konec jara 2021.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se stavu projektu „nová stavební
místa – lokalita louky“.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
10. 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.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí informace týkající se stavu žádosti pro „Jednota
Moravský Krumlov - Morašice“.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.

11. Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání
zastupitelstva obce v 19:05 hod.

Zapsal: Mgr Lukáš Bartuněk

Morašice 26. 2. 2021

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

Dne:___________Podpis__________

Kateřina Paluchová – ověřovatelka zápisu

Dne:___________Podpis__________

Hana Maříkovká – ověřovatelka zápisu

Dne:___________Podpis__________
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