
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
POŘÁDANÉ DNE 18.11.2013 

 
Usnesení č. 1/9/13 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová   
-ověřovatele zápisu :Emil Veis,Jarmila Bartuňková 
 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Nabídka prezentace obce v publikaci-Jižní Morava 
3. Kontrola usnesení 
4. Záměr prodeje pozemku 
5. Rozpočet 2014 
6. Rozpočtový výhled 
7. Vyhláška daň z nemovitosti 
8. Věcné břemeno 
9. Příkaz k inventarizaci 
10. Zápis kulturní komise 
11. Zápis finanční výbor 
12. Rozpočtové opatření  
13. Poplatek za komunální odpad a psa  
14. Kontrola HZS Jm 
15. Kalendáře 
16. MAS kulaté stoly 
17. Akáty 
18. Poničené posezení 
19. Různé 
20. Různé 
21. Závěr 

 
 
Hlasování  :  pro 6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/9/13 
 
ZO  neschvaluje:  
nabídku pana Vošického na  zaklení  výše uvedených možností  letecké fotografie obce. 
 
Hlasování  :  pro –7, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 3/9/13 
 
ZO schvaluje: 
Zápis z kontrolního výboru a projednalo bod  oprava střechy ve VÚO-v roce 2014 se bude opravovat 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/9/13 
 
ZO schvaluje: 
Záměr prodeje pozemku  p.č. 1061 –ostatní plocha  o výměře 3m2  na garáž a p.č.1835/4 o výměře 1148 
m2 na stavbu domu. 
 



Hlasování  :  pro 6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Návrh rozpočtu na rok 2014,který se tímto stává rozpočtem obce na rok 2014 . 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Rozpočtový výhled  obce na období 2014-2019. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Nevyužít možnosti  ovlivnit vyhláškou koeficient násobící základní sazbu daně  z nemovitosti a ponechat 
její výši nezměněnou. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 8/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
 Smlouvu  č.ZN-014130004625/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu,na pozemku 
p.č1035/3,1835/4,1835/7,PK 1061/1,Morašice ,úprava DS NN z TS Obec. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Příkaz k inventarizaci za rok 2013 a složení inventarizační komise –předseda Jarmila Bartuňková,členové-
Emil Veis ,Jindřich Procházka. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/9/13 
 
ZO    bere na vědomí: 
Zprávy za rok 2013 ze schůze kulturní komise,nikdo nemá žádné připomínky. 
 
Usnesení č. 11/9/13 
 
ZO    bere na vědomí : 
Zápis ze schůze finančního výboru,nikdo nemá žádné připomínky. 

 
Usnesení č. 12/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Rozpočtové  opatření č.8,9,10,které tvoří přílohu zápisu. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 13/9/13 
 



ZO    schvaluje : 
Nezvyšovat poplatky za komunální odpad a psa na rok 2014. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 14/9/13 
 
ZO    bere na vědomí  : 
 
Výsledek  o provedené kontrole 14.10.2013 HZS Znojmo s cílem prověřit stav požární ochrany a 
dodržování vybraných povinností v §5,§6 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, kde  zjištěny některé  
situace ,které ne zcela vyhovují zákonu.Z  tohoto důvodu byla oslovena paní  Bc.Ludmila Petříčková ,která 
provádí technicko -organizační činnost v oblasti požární ochrany .Výsledek  kontroly pracovišť a 
dokumentace bude odstranění všech nevyhovujících situací. 
 
Usnesení č. 15/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Roznos kalendářů  s příručkou pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie na roky 2014-2015 od 
JE Dukovany  občanům po obci ZO. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 16/9/13 
 
ZO    bere na vědomí : 
Pozvánku   na diskuzní  KULAT0 STOLY pořádané  MAS Živé Pomezí Krumlovsko Jevišovicko s členskými 
mikroregiony. 
 
Usnesení č. 17/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Rozdělit vykácený les po akátech na dílky(úklid po kácení) a přednostně je nabídnout občanům kteří si 
akáty zakoupily .Podle počtu občanů se vytvoří dílky ,pokud prostor tomu nebude vyhovovat budou se 
tahat losy. 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 

 
Usnesení č. 18/9/13 
 
ZO    schvaluje : 
Podání trestního oznámení na Policii ČR na pachatele ,kteří poničili dřevěné posezení u OÚ.Na základě 
toho bylo rozhodnuto o zakoupení kamery . 
 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 19/9/13 
 
ZO    bere na vědomí : 
pan Veis oznámil přítomným ,že vzal funkci kostelníka a z tohoto důvodu rezignuje na předsedy kulturní 
komise od 1.1.2014.Navržena byla Eva Urbánková,další detaily budou projednány na schůzi kulturní 
komise. 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 20/9/13 
 
ZO    bere na vědomí : 
Poděkování  Ing.Josefu Klímovi za uspořádání akce ,,Ochutnávka mladých vín s cimbálovkou“,která se 
uskutečnila 9.11.2013 
 
 
 
Jiřina Hermanová starostka obce_________________________________ 
Zdeněk Weis  místostarosta________________________________________ 
Emil Veis    ověřovatel zápisu__________________________________ 
Jarmila Bartuňková      ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno :19.11.2013 
sejmuto: 4.12.2013 


