
 
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

POŘÁDANÉ DNE 26.11.2012 
Usnesení č. 1/11/12 
 
ZO schvaluje: 
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová 
-ověřovatele zápisu :Emil Veis ,Josef Kratochvíl  
 
 následující program zasedání ZO : 
 

1. Zahájení 
2. Poděkování 
3. Projednání webových stránek 
4. kontrola usnesení 
5. územní plán-připomínky 
6. návrh rozpočtu obce 
7. závěrečný účet DSO KHSM a zápis z kontrolní a revizní komise 
8. závěrečný účet DSO Moravia 
9. vyhláška poplatky za komunální odpad 
10. zpráva z dílčího přezkoumání obce 
11. směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu 
12. žádost o prodej pozemku 
13. Různé-digitalizace pozemků 
14. Různé-kanalizace 
15. Různé-760 let obce 
16. Různé-žádost 
17. Různé -žádost 
18. Závěr 

 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/11/12 
Starostka  poděkovala  panu Josefu Klímovi ,který v obci uspořádal akci 
Beseda u cimbálu s mladým vínem“  a zhodnotila tuto akci jako přínosnou pro místní  i přespolní občany a 
informovala o kladném zpětném ohlasu od účastníku akce. 
 
Usnesení č. 3/11/12 
 
ZO bere na vědomí: 
Požadavky na úpravu  webových stránek ,jejich zjednodušení a kontrolu  p ři otevření v jiném prostředí 
internetu. Administrátor webových stránek Petr Veis  přítomné ujistil ,že požadované změny zpracuje. 
 
Usnesení č. 4/11/12 
 
 ZO bere na vědomí: 
Zápis ze schůze kontrolního  výboru ze dne 26.11.2012 ,kde bylo zkontrolováno  usnesení č.6/10/12 –podání 
žádosti o dotaci na lesní techniku,paní starostka  doplnila informaci  o tom ,že žádost se může podávat pouze 
na jeden kus techniky,v žádosti byla tato informace opravena. 
 
Usnesení č. 5/11/12 
 
 ZO bere na vědomí: 
Možnost do 15.12.2012 podávat připomínky k novému územnímu plánu obce  .Připomínky se mohou podávat 
přímo na zastupitelstvu obce nebo písemně na adresu OÚ. 



Starostka obce informovala zastupitele o již vyznačených stavebních místech ,kde jsou vlastníci fyzické osoby  
s kterými  by se mohlo jednat o odkoupení nebo směně pozemku. 
 
Usnesení č. 6/11/12 
 
ZO bere na vědomí: 
návrh rozpočtu obce  na rok 2012 a rozpočtový výhled obce  ,tyto dokumenty budou vyvěšeny na úřední desce 
po dobu 15 dní  ,v tomto období   mohou občané  podávat připomínky. 
 
Usnesení č. 7/11/12 
 
ZO  bere na vědomí: 
 Závěrečný účet DSO Kanalizace-Hostěradice,Skalice ,Morašice  za rok 2011 a zápis z kontrolní a revizní komise 
DSO,který tvoří přílohu zápisu. 
 
Usnesení č. 8/11/12 
 
ZO bere na vědomí: 
závěrečný účet DSO Moravia za rok 2011,který tvoří přílohu  zápisu. 
 
Usnesení č. 9/11/12 
 
ZO schvaluje: 
Obecně závaznou vyhlášku  č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování 
,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a výši poplatku za komunální odpad na 
rok 2013 -550,-Kč . 
 
Hlasování  :  pro-5, proti –2(p.Procházka a p.Sikmund) , zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/11/12 
 
ZO schvaluje: 
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 ,které se konalo 30.10.2012  a ukládá účetní do 
dalšího ZO provést opravu  - zapracování  úvěru do rozpočtového výhledu a uveřejnění smlouvy na profilu 
zadavatele. 
 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 11/11/12 
 
ZO schvaluje: 
vnitřní  směrnici č.1/2012 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,která tvoří přílohu zápisu. 
 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 12/11/12 
 
ZO schvaluje: 
Záměr prodeje pozemku p.č.541/52  v k.ú.Morašice,druh pozemku ostatní plocha o výměře 160 m2 ,způsob 
využití zahrada. 
 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 13/11/12 
 
ZO schvaluje: 
Zajištění provedení digitalizace pozemků v k.ú.Morašice ,podmínkou provedení digitalizace je souhlas  vlastníků 
pozemků s nadpoloviční výměrou cca 250ha rozlohy obce. 
 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 14/11/12 
 
ZO bere na vědomí: 
Informaci o podané žádosti o dotaci na projekt,,Morašice-Skalice-kanalizace,intenzifikace ČOV Hostěradice“ 
podaná  v 39. Výzvě OPŽP ,která byla akceptována a bylo jí přiděleno akceptační číslo. 
 
Usnesení č. 15/11/12 
 
ZO bere na vědomí: 
 Informace o  připravované oslavě 760 let obce Morašice .Byl navržen program akce –volný přístup do kostela  
,školy,hasičské zbrojnice ,do starého KD ,kde bude výstava o  vzniku obce. 
 
Usnesení č. 16/11/12 
 
ZO  schvaluje: 
Nefinancovat  hudební supinu paní Hlaváčové na vánoční koncert ,ale pouze poskytnout kulturní sál zdarma a 
topení na tuto akci. 
 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 17/11/12 
 
ZO  schvaluje: 
Žádost pana Procházky  o rekonstrukci a rozšíření nájezdu  u domu č.p. 123,při dodržení podmínek vlastníka 
parcely. 
 
Hlasování  :  pro-7, proti –0, zdržel se-0 
 
 
Jiřina Hermanová starostka obce_________________________________ 
Zdeněk Weis  místostarosta________________________________________ 
Emil Veis    ověřovatel zápisu_________________________________ 
Josef Kratochvíl    ověřovatel zápisu_____________________________ 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno  28.11.2012 
sejmuto: 17.12.2012 
 
 
 
 


