
                                           USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
POŘÁDANÉ DNE  1.12.2014 

Usnesení č. 1/12/14 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová   
-ověřovatele zápisu :Lucie Ulrychová,Jindřich Procházka 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Pronájem VÚO 
4. Aukce plynu a el. 
5. Střednědobý plán rozvoje soc.služeb 
6. Záměr prodeje pozemku 
7. Informace motor hasiči 
8. Příkaz k inventarizaci 
9. Různé  
10. Různé-smlouva 
11.  Různé –kontrola požární ochrany 
12. Růžné –vodné 
13. Různé-náklady na komunální odpad 
14. Různé –navýšení limitu pokladny 
15. Různé-kulturní komise 
16. Různé-žádost 
17. Různé 
18. Závěr 

Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/12/14 
 
ZO bere na vědomí: 
Kontrolou bylo zjištěno ,že  bylo nesprávně zapsáno hlasování  na minulém ZO a nebyl změněn starosta a 
místostarosta.Vše bylo opraveno. 
 
Usnesení č. 3/12/14 
 
ZO  schvaluje : 
Návrh smlouvy o pronájmu části VÚO čp.34 –místnost doktorka a čekárna firmě 1.Žďárská plynařská a 
vodařská a.s. pro účely kanceláře.Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran ,nájemné  činí 1000,-Kč 
za měsíc. Záměr pronájmu byl vyvěšen od 12.11.2014 do 28.11.2014.  
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 4/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
Aukci el.energie a plynu .Dodavatel el.energie na rok 2015 je E.ON,a.s. a dodavatel plynu Pragoplyn 
,a.s.Provedenou aukcí v loňském roce obec ušetřila za el.energii 7000,-Kč.  
 
Usnesení č. 5/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019,který byl zpracován v rámci 
projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku. 
Hlasování  :  pro- 7, proti 0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/12/14 



 
ZO   schvaluje : 
Záměr prodeje pozemku p.č. 1300/66 o výměře 29m2 v k.ú.Morašice ,druh pozemku –ostatní plocha na 
výstavbu garáže. 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/11/14 
 
ZO   schvaluje : 
Zavést hasičské auto  panu Petru Salátovi do firmy Aviacentrum  Hluboké  Mašůvky,který se na místě 
podívá na uvedenou závadu na motoru .Starosta pojede s řidičem avie a podá zprávu na dalším ZO. 
Hlasování  :  pro- 7, proti 0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 8/12/14 
 
ZO   schvaluje : 
Příkaz k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2014 a složení inventarizační komise –předseda 
Bc.Lukáš Bartuněk,členové-Karel Vančura,Lucie Ulrychová. 
Hlasování  :  pro- 7, proti 0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
 
Informaci o provedené kontrole VZP za období 4/2011-20/2014.Výsledek kontroly –nebyly zjištěny 
žádné nedostatky. 
 
Usnesení č. 10/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jmk č.027909  na ,,Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH 
obce na rok 2014“ ve výši 400,-Kč. 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 11/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
Příkaz k provedení kontroly požární ochrany a zásahové jednotky obce Morašice za rok 2014 a jmenování 
Jindřicha Procházky  k provedení této kontroly. 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 12/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
Výši vodného na rok 2015 -21,-Kč včetně DPH a dodatek č.3 ke smlouvě o provozu vodovodů ,o nájmu a 
podnájmu vodovodů,o správě majetku vodovodů a rozvoji vodovodů 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 13/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
 
Zprávu o výši nákladů za komunální dopad za rok 2013.Náklady na jednoho občana jsou 699,- Kč.Obec 
doplácí  149,-Kč na každého z 238 občanů a 16 chalupářů.ZO projedná výši poplatku za komunální odpad 
na dalším ZO. 
 
Usnesení č. 14/12/14 
 



ZO   schvaluje: 
Navýšení limitu pokladny od 1.12.2014 na částku 150 000,-Kč. Změnu směrnice č.1/2013, bod pokladna-
hotovost v pokladně nesmí překročit stanovený limit 150 000,-Kč. 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 15/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
Složení kulturní komise předseda –Lucie Ulrychová,členové- Eva Urbánková,Mgr.Jana Hlaváčová,Hana 
Vančurová,Lucie Kliková.Činnost komise- příští týden bude kulturní komise navrhovat kulturní akce na 
rok 2015. 
 
Usnesení č. 16/12/14 
 
ZO   schvaluje 
Výši finančního příspěvku  nohejbalistům  na zakoupení 3 ks sportovních souprav -dresů.Dále schvaluje 
použití znaku obce Morašice na  třech nohejbalových  dresech . Finanční dar bude vyplacen  panu Pavlu 
Blahovi. 
Finanční dar 2000,-Kč 
 
Hlasování  :  pro -4 (Zdeněk Weis,Jarmila Bartuňková,Bc.Lukáš Bartuněk,Jan Křepela)proti –3(Jindřich 
Procházka,Karel Vančura,Lucie Ulrychová), zdržel se-0 
Usnesení bylo schváleno 
 
 Finanční dar 2813,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro -3(Jindřich Procházka,Karel Vančura,Lucie Ulrychová) proti –0(Zdeněk Weis,Jarmila 
Bartuňková,Bc.Lukáš Bartuněk,Jan Křepela), zdržel se-0 
Usnesení nebylo schváleno 
 
Usnesení č. 17/11/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
 
že přípravy na betlémské občerstvení má na starosti kulturní komise a pan Jindřich Procházka,kelímky 
zajistí starosta. 
Informace o prodeji pozemku .Žadatelé si musí podat žádost o prodej pozemku ,uvést parcelní číslo  a 
výměru  a na co bude pozemek použit  .Tato  žádost bude projednána na ZO a odsouhlasen záměr prodeje 
pozemku ,který musí být  15 dní  zveřejněn na úředních deskách obce ,poté může být prodej pozemku na 
ZO schválen. 
Na návrh paní Ulrychové  zavést uvítací balíček pro nově narozené děti.V balíčku by měl být bryndák se 
znakem obce. 
Výměnu informací ohledně výše platu uvolněného starosty. 
Dotaz pana Vančury  co je výdaj na kapličku v návrhu rozpočtu obce Morašice  na rok 2015.Jedná se o 
příspěvek občanů na opravy kapličky, sdělil starosta. 
 
 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Jarmila Bartuňková   místostarostka________________________________________ 
Lucie Ulrychová    ověřovatel zápisu__________________________________ 
Jindřich Procházka       ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 4.12.2014 
sejmuto: 22.12.2014  


