
Obec Morašice 
V Morašicích dne 28.5.2007 

Zápis 
 

z 6-tého zasedání  zastupitelstva obce ,které se konalo  dne  28.5.2007  v 19,00 hodin v zasedací 
místnosti OÚ. 
 
 
1.Starostka (předsedající) obce všechny přítomné přivítal  a zahájila 6-té zasedání Zastupitelstva obce  
Morašice .Dále  konstatovala ,že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce 
Obecního úřadu Morašice a to nejméně sedm dní přede dnem konání  zasedání a dále konstatovala ,že 
je přítomno 7 členů zastupitelstva ,zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
 
Přítomni členové ZO :   Jan Balík,František  Polický  ,Jan Hejlek, 
                                         Jiřina Hermanová.Veis Emil,Marek Ulrych,Ján Semotam 
 
Hosté: Aleš Pokorný (developer) 
 
Zapisovatel :  Eva Vránová 
 
Zápis z předcházejícího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí  v zasedací místnosti. 
 
Starostka  vyzvala  zastupitele,aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 6-tého zasedání 
zastupitelstva obce.Navrženi byli  p.Semotam a p.Veis  ,kteří vyslovily s návrhem souhlas. 
 
 
Starostka  přednesla návrh programu zasedání ,který byl členy zastupitelstva schválen a to  do 
následující podoby: 
 
 
1.technický bod(přivítání,jmenování zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu,schválení programu 
zasedání) 
2.větrné elektrárny 
3.kontrola usnesení 
4.postup –větrné elektrárny 
5.MAS Živé pomezí 
6.setkání seniorů 
7.dětské hřiště 
8.různé 
9.finanční výbor 
10.RO č.3 
11.závěr 
 
 
Usnesení 1/5/07 
 
ZO schvaluje za ověřovatele p.Semotama a p.Veise ,za zapisovatele p.Vránovou a program zasedání 
ZO. 
 
Hlasování :s-7,n-0.z-0 
 
2. 



 
Soukromý developer- větrně elektrárny p.Aleš Pokorná  z horních Dubňan  přítomné seznámil 
s návrhem záměru zřídit na hranicích obce –Hájky  ,větrný park,který by obsahoval na pozemcích 
katastru obce 7 elektráren.Nabídka 70 tis.Kč za MgW  ročně.  
ZO vzalo na vědomí 
 
3. 
Předseda kontrolního výboru přečetl zápis ze schůze výboru.ZO vzalo na vědomí. 
 
4. 
ZO jednalo o předpokládaném  umístění větrného parku v katastru obce Morašice a rozhodlo  se pro 
následující postup: zamluvit odborníka na větrné elektrárny  -seznámení s problematikou občany, 
anketa mezi občany ,rozhodnutí o firmě. 
 
5. 
ZO projednalo  příslušnost k území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko –Jevišovicko. 
 
Usnesení 2/5/07 
 
ZO odsouhlasilo příslušnost k území místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko –Jevišovicko 
,která je tvořena územím mikroregionů Moravskolrumlovska,Svazku obcí sever Znojemska,DSO 
Jeveíšovicka,Svazku obcí při formanské cestě a obcí Morašice v okrese Znojmo. 
 
Hlasování :s-7,n-0.z-0 
 
6. 
Starostka seznámila přítomné s chystaným setkáním seniorů-9.6.2007 ,hraje skupina Kamarádi 
,občerstvení zajištěno.ZO vzalo na vědomí. 
 
7. 
ZO projednalo veřejnou zeleň a rozhodlo o zakoupení skluzavky,houpačky ,prolézačky ,zvířátkách na 
pérách do projektovaného dětského hřiště. 
 
8. 
Starostka přítomné seznámila s nadcházející opravou kruchty –ve středu,tento den začne čištění struhy 
od Želetic,o možnosti příspěvku od Dukovan na techniku (100tis. ,mi-25 tis.)ZO promyslí do příštího 
ZO jaká technika se zakoupí.ZO vzalo na vědomí. 
 
9. 
Předseda finančního výboru přítomné seznámil s zápisem výboru.ZO vzalo na vědomí. 
 
10. 
ZO projednalo RO č.3 
 
Usnesení 3/5/07 
 
ZO odsouhlasilo RO č.3-příjmy +42 800,-Kč,výdaje +115 400,-Kč,financování 72 600,-Kč. 
 
Hlasování :s-7,n-0.z-0 
 
11. 
 
Starostka všem přítomným poděkovala a schůzi ukončila  v 21,00 hodin. 
 
 



 
 
 
 
 
………………………………………                       ……………………………………. 
             Jiřina Hermanová                                                  p.Semotam ,p.Veis 
                starostka obce                                                     ověřovatelé zápisu 


