
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
POŘÁDANÉ DNE 13.12.2013 

 
 
Usnesení č. 1/10/13 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Jarmila Bartuňková   
-ověřovatele zápisu :Jindřich Procházka,Josef Kratochvíl 
 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Prodej pozemku 
3. vodné 
4. informace o kanalizaci 
5. smlouva o poskytnutí dotace 
6. rozpočtové opatřen  
7. územní plán 
8. kácení mimo les 
9. žádost 
10. Závěr 

Hlasování  :  pro 6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/10/13 
 
ZO  schvaluje:  
prodej pozemku p.č. 1061/9 ,výměra 3m2 paní Evě Urbánkové Morašice 22 za cenu 25,-
Kč/m2 a p.č. 1835/4 ,výměra 1148m2 panu Kamilu Vidlákovi Rešice 82 za cenu 25,-Kč/m2 
za podmínek prodeje stavebních parcel. 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 3/10/13 
 
ZO schvaluje: 
Výši vodného na rok 2014 na 18,-Kč /m3.Platnost od 1.1.2014. 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/10/13 
 
ZO schvaluje: 
Informace o schválené dotaci na kanalizaci pro DSO a zajištění podílu obce a tím  zajistit na financování 
úvěr.Na výběr dodavatele úvěru ,který převyšuje 6 mil.Kč bude provedeno výběrové řízení. 
Hlasování  :  pro 6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 5/10/13 
 
ZO    schvaluje : 
Smlouvu č.22471/13/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje -na výdaje na 
zabezpečení akceschopnosti jednotky obce na rok 2013 ve výši 1 520,-Kč. 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/10/13 
 
ZO    schvaluje : 
Rozpočtové opatření č.11,které tvoří přílohu zápisu. 



Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/10/13 
 
ZO    vzalo na vědomí : 
Informace o postupu prací na územním plánu obce. 
 
Usnesení č. 8/10/13 
 
ZO    schvaluje : 
Vykácení 3 ks břízy na pozemku p.č. 1061/1 ve vlastnictví obce,provede PhDr.Yvona Esterková Jarošova 
1231/8 Znojmo na své náklady .Vykácení 3 ks akátů  p.Vladimíru Korkovi Morašice 125  na parc.541/1 
(nad sklepem) a jejich odkoupení .Odhad provede paní starostka . 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/10/13 
 
ZO    schvaluje : 
Záměr pronajmout p.č. 33/1 o výměře 24 m2 na odložení materiálu a nářadí  při stavbě domu. 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/10/13 
 
ZO    schvaluje: 
Zaslání  upozornění p.Sičákovi č.p. 86  ohledně jeho psů,kteří volně pobíhají po obci a ohrožují občany.Dále 
bude pan Sičák informován ,že obec  okamžitě  zajistí  odchytovou službu ,pokud se znovu stane ,že psi 
budou volně pobíhat po obci a náklady na odchyt bude plně v režii pana Sičáka. 
Hlasování  :  pro –6, proti –0, zdržel se-0 
 
 
Jiřina Hermanová starostka obce_________________________________ 
Zdeněk Weis  místostarosta________________________________________ 
Jindřich Procházka    ověřovatel zápisu__________________________________ 
Josef Kratochvíl      ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 17.12.2013 
sejmuto: 6.1.2014 


