Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Morašice,
ze dne 22. 04. 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.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení ověřovatele a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 25.03.2021
3. Žádost Z. Weise a K. Kudláčkové o odkoupení části z pozemků p. č. 541/86, 541/88, 541/51 za
účelem výstavby rodinného domu
4. Žádost A. Čechové o odkoupení části z pozemků p. č. 541/51 a 541/88 za účelem využití
zahrady
5. Žádost Fr. Polického o odkoupení části z pozemků p. č. 541/51, 541/88, 541/86 za účelem
uskladnění zemědělských strojů
6. Žádost M. Šrámkové o odkoupení části z pozemku p. č. 541/52 za účelem rozšíření dvoru (bod
byl na vlastní žádost pí. Šrámkové stažen)
7. Žádost p. Rusňákové o pronájem pohostinství Morašice
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Morašice, přípojka kNN Bruck Pavel
na p. č. 1061/1 a 541/52
9. Rozpočtové opatření č. 1 / 2021
10. Kronika 2019
12. Závěr
Projednáno k doplnění programu:
11. Veřejnoprávní smlouva č. 374/2021 mezi městem Znojmo a obcí Morašice o výkonu
přenesené působnosti na úseku správních činností.
Předkládá: Mgr. Adéla Šotkovská, DiS.
Pro:7
Proti:0
Zdržel:0
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Zasedání řídila starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., po přivítání všech přítomných, konstatovala,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
1. a) Starostkou obce Mgr. Adélou Šotkovskou DiS., byl přečten program jednání
a doplněn o bod deset.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje, následující program jednání ze dne 22. 4. 2021:
1. a) Zahájení
b) volba ověřovatele a zapisovatele.
2. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.03.2021.
3. Žádost Z. Weise a K. Kudláčkové o odkoupení části z pozemků p. č. 541/86, 541/88, 541/51 za
účelem výstavby rodinného domu
4. Žádost A. Čechové o odkoupení části z pozemků p. č. 541/51 a 541/88 za účelem využití
zahrady.
5. Žádost Fr. Polického o odkoupení části z pozemků p. č. 541/51, 541/88, 541/86 za účelem
uskladnění zemědělských strojů.
6. Žádost p. Rusňákové o pronájem pohostinství Morašice.
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Morašice, přípojka kNN Brück Pavel
na p. č. 1061/1 a 541/5.
8. Rozpočtové opatření č. 1 / 2021
9. Kronika 2019
10.
Veřejnoprávní smlouva č. 374/2021 mezi městem Znojmo a obcí Morašice o výkonu
přenesené působnosti na úseku správních činností.
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 určeni
Kateřina Paluchová a Hana Maříková.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje za zapisovatele o průběhu zasedání zastupitelstva obce
Morašice ze dne 22. 4. 2021 Mgr. Lukáše Bartuňka, ověřovatele Kateřinu Paluchovou a Hanu
Maříkovou.
Hlasování

Pro

7

Proti

0

Usnesení bylo schváleno.
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Zdržel se

0

2. Předseda kontrolního výboru Rudolf Březina zastupitelstvo seznámil a přednesl zprávu o
kontrole usnesení z minulého zasedání obce Morašice ze dne 25.03.2021. Chyby z minulého
zápisu zastupitelstva na které poukázal kontrolní výbor byly opraveny a zápis byl řádně podepsán
ověřovateli.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva ze dne
25.03.2021.
Hlasování

ZO bere na vědomí

Usnesení bylo schváleno.
3. Žádost Z. Weise a K. Kudláčkové o odkoupení části pozemků p.č. 541/86, 541/88, 874/51 za
účelem výstavby rodinného domu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost Z. Weise a K. Kudláčkové o odkoupení části z
pozemků p.č. 541/86, 541/88, 874/51 za účelem výstavby rodinného domu..
Hlasování Pro
3 (Zdeněk Proti
3 (Mgr. Adéla Zdržel se 1 (Kateřina
Weis
st.,
Šotkovská, DiS.,
Paluchová)
Hana
Rudolf Březina,
Maříková,
Mgr.
Lukáš
Mgr. Jana
Bartuněk)
Hlaváčová )
Usnesení nebylo schváleno.
4. Žádost A. Čechové o odkoupení části z pozemků p.č. 541/51, 541/88 za účelem využití zahrady.
P. Krátký (zástupce p. Čechové) informoval, že se o zahradu starají od roku 2016. Původně byla
zahrada
zarostlá
a v neutěšeném stavu. Tento stav napravili a starají se tak o pozemek řádně i nadále.
Pan Březina navrhuje na příštím jednání zastupitelstva, pokud by si stávající pronajímatelé
pozemků podali žádost, aby byla jejich stávající smlouva doplněna o doložku s předkupním
právem.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost A. Čechové o odkoupení části z pozemků
p.č. 541/51, 541/88 za účelem využití zahrady.
Hlasování

Pro 0

0

Proti

0

Usnesení nebylo schváleno.
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Zdržel se

7

5. Žádost Fr. Polického o odkoupení části pozemku p.č. 541/51, 541/88, 541/86 za účelem
uskladnění zemědělských strojů.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice neschvaluje žádost Fr. Polického o odkoupení části pozemku
p.č. 541/51, 541/88, 541/86 za účelem uskladnění zemědělských strojů..
Hlasování

Pro 0

0

Proti

0

Zdržel se

7

Usnesení nebylo schváleno.
6. Žádost pí. Rusňákové o pronájem pohostinství.
V návaznosti na konzultaci s pí. Šamanovou, která má schválený záměr pronájmu pohostinství,
ale uvažuje o možnosti ustoupení od této žádosti byla obec Morašice kontaktována pí.
Rusňákovou a její žádosti o pronájem pohostinství.
Mgr. Hlaváčová navrhovala, aby pronájem byl bez sálu a uvažovalo se rovněž s možností zachovat
původní model a fungování pohostinství – bez pronajímatele a pro užívání společenských
a rodinných akcí jako doposud.
Paní starostka informovala a navrhovala, že záměrem by byl pronájem pohostinství bez sálu
a uskutečňování společenských akcí je pak na dohodě s pronajímatelem.
Mgr. Bartuněk informoval, že i na takovou možnost je obec připravena, s tím, že v případě
potřeby a zájmu lze využít pronájem prostor starého kulturního domu včetně sociálního zařízení
a zázemí.
Zastupitelstvo si počká na písemné vyjádření pí. Šamanové.
Starostka Mgr. Adéla Šotkovská, DiS. přesunula tento bod na další zastupitelstvo.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice přesouvá žádost pí. Rusňákové na příští jednání zastupitelstva.
Hlasování ZO bere na vědomí
Usnesení bylo schváleno.

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Morašice, přípojka kNN Brück Pavel
na p.č. 1061/1 a 541/52.
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
Morašice, přípojka kNN Brück Pavel na p.č. 1061/1 a 541/52.
Hlasování

Pro 7

0

Proti

0

Usnesení bylo schváleno.

4

Zdržel se

0

8. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje rozpočtové opatření 1/2021.
Hlasování

Pro 7

0

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
9. Kronika 2019.
Termín jednání o schválení kroniky za rok 2019 bude přesunut na jednání příštího zastupitelstva
v květnu. Koncept kroniky byl předán zastupitelstvu k prostudování.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje přesunutí termínu jednání schválení kroniky za rok 2019
na jednání příštího zastupitelstva v květnu.
Hlasování

Pro 7

0

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.
10. Veřejnoprávní smlouva č. 374/2021 uzavřená mezi městem Znojmem a obcí Morašice o
výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 374/2021 uzavřenou mezi
městem Znojmem a obcí Morašice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností.
Hlasování

Pro 7

0

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení bylo schváleno.

11. Starostka obce Mgr. Adéla Šotkovská, DiS, informovala zastupitelstvo, že byla schválena
žádost na vytvoření 1 pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1.5. –
31.10.2021.
Dále informovala, že je ve finální části přípravy žádost o úvěr na financování rekonstrukce
chodníků a v květnovém zastupitelstvu sdělí další podrobnosti o konkrétních podmínkách.
Poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva obce v 18:50 hod.
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Zapsal: Mgr. Lukáš Bartuněk

Morašice 26. 04. 2021

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

Dne:___________Podpis__________

Kateřina Paluchová – ověřovatelka zápisu

Dne:___________Podpis__________

Hana Maříková - ověřovatel zápisu

Dne:___________Podpis__________
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