
 
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 

 
Pořádané dne 15.12.2014 

 
 

Usnesení č. 18/12/14 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová   
-ověřovatele zápisu :Karel Vančura,Bc.Lukáš Bartuněk 
 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Rozpočet obce na rok 2015 
4. Rozpočtový výhled obce 
5. Prodej pozemku 
6. Poplatek za komunální odpad 
7. Různé-územní plán 
8. Různé-záměr prodeje 
9. Různé -knihovna 
10. Různé-vyhláška 
11.  Různé –žáddost 
12. Růžné –ČOV 
13. Různé 
14. Různé –rozpočtové opatření 
15. Různé-kulturní komise 
16. Různé 
17. Různé 
18. Závěr 

 
 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 19/12/14 
 
ZO bere na vědomí: 
Zápis ze schůze kontrolního výboru ,který tvoří přílohu zápisu ZO,vše bylo v pořádku. 
 
Usnesení č. 20/12/14 
 
ZO  schvaluje : 
Rozpočet obce Morašice na rok 2015 je schválen dle zákona 250/2000 Sb .o rozpočtovách pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění  jako schodkový .Schodek bude uhrazen ze smluvně zabezpečeným 
úvěrem. Rozpočet celkem : příjmy 2 531 900,-Kč,výdaje 8 219 900,-Kč,financování 5 688 000,-Kč. 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 

 
Usnesení č. 21/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
Rozpočtový výhled obce na rok 2016-2019. 
 



Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.22/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
Informaci o prodeji pozemku a cenu pozemku 25,-Kč/m2. 
Hlasování  :  pro- 6, proti 0, zdržel se-0 
 
Usnesení č.  23/12/14 
 
ZO   schvaluje : 
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ,sběru 
,přepravy ,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů  platnou od 1.1.2015 a výši poplatku 
570,-Kč. 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 24/11/14 
 
ZO   schvaluje : 
ZO v souladu se zmocněním dle zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu(stavební 
zákon)  ,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“),dle zákona č.500/2004 Sb.,správní řád 
,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád‘‘)  ověřuje v souladu s ust.§ 54 odst.2 
zák.č.183/2006.,o územním plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů,že Územní plán 
Morašice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008,se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu. 
 
Hlasování  :  pro- 4(Zdeněk Weis,Jarmila Bartuňková,Jan Křepela,Bc.Lukáš Bartuněk), proti 0, zdržel se-
2(Karel Vančura,Lucie Ulrychová) 
Usnesení bylo schváleno 
 
Usnesení č. 25/11/14 
 
ZO   schvaluje : 
Vydání Územního plánu Morašice  podle §6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním 
plánování a stavebním řádu ,ve znění pozdějších předpisů,za použití §43 odst.4 
stavebního zákona ,§171 a následujících ,zákona č.500/2004 Sb.,správní řád,ve znění 
pozdějších předpisů,§13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech,územně plánovací dokumentaci a  způsobu evidence územně plánovací 
činnosti,ve zněn pozdějších předpisů. 
 
 
Hlasování  :  pro- 4(Zdeněk Weis,Jarmila Bartuňková,Jan Křepela,Bc.Lukáš Bartuněk), proti 0, zdržel se-
2(Karel Vančura,Lucie Ulrychová) 
Usnesení bylo schváleno 
 
 
Usnesení č. 26/11/14 
 
ZO   schvaluje : 
Rozhodnutí podle ust.§172 odst. 5 správního řádu o námitce uplatněné proti návrhu Územního půánu 
Morašice tak,jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o námitce,které podle §53 odst.1 stavebního zákona 
připravil pořizovatel(odbor územního plánování a strategického rozvoje ,odd.územního plánování MěÚ 
Znojmo), a které je uvedeno v příloze zápisu ZO. 
 
                             
Hlasování  :  pro- 4(Zdeněk Weis,Jarmila Bartuňková,Jan Křepela,Bc.Lukáš Bartuněk), proti 0, zdržel se-
2(Karel Vančura,Lucie Ulrychová) 
Usnesení bylo schváleno 



 
Usnesení č. 27/11/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
,že dnem účinnosti opatření obecné povahy,kterým se vydává Územní plán Morašice ,pozbývá platnosti 
Územní plán obce Morašice schválený Zastupitelstvem obce Morašice dne 4.4.2006,jehož závazná část 
byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Morašice ,účinnou od 20.4.2006. 
 
 
Usnesení č. 28/11/14 
 
ZO   schvaluje : 
Uložení starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování Územního plánu Morašice. 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 29/12/14 
 
ZO   schvaluje : 
Záměr prodeje pozemku p.č. 1296,ostatní plocha -7m2 ,1299/2 –ostatní plocha 12 m2,na garáže. 
Hlasování  :  pro- 6, proti 0, zdržel se-0 
 
 
Usnesení č. 30/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
 
Výši 4000,-Kč na zakoupení knih do knihovny s touto částkou je počítáno v rozpočtu ,částky  250,-Kč na 
akci malování vajíček a 250,-Kč na výrobu vánočních ozdob bude provedeno rozpočtové opatření v roce 
2015. 
Hlasování  :  pro- 6, proti 0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 31/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
vyhlášku  č.3/2014 kterou se stanový systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce a systém sběru.Vyhláška nabývá platnosti 
1.1.2015. 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 32/12/14 
 
ZO  bere na vědomí: 
Žádost  velitele hasičů ,požadavky se zatím odkládají z finančního důvodu .Starosta informoval ,že Jmk 
bude vyhlašovat dotaci na opravu hasičských zbrojnic,rozhodne se po zjištění podílu spolufinancování.Na 
opravu auta nechá starosta udělat ještě jinou nabídku. 
 
Usnesení č. 33/12/14 
 
ZO bere  na vědomí: 
 
Informaci  o výskytu spodní vody v základech pro ČOV.Tato voda se bude muset odčerpat ,aby bylo možné 
pokračovat ve stavbě ,která se tímto zastavuje do odstranění vody.Informaci o  cenové  nabídce  na 
odčerpání vody. 
 
Usnesení č. 34/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
Že dne 18.12.2014 se uskuteční jednání na místě u domu ,kde majitel si podal žádost o posunutí 
kanalizačního vedení před jeho domem. 



Usnesení č. 35/12/14 
 
ZO   schvaluje: 
rozpočtové opatření č.6,7,8,9,11,12, které tvoří přílohu zápisu. 
Hlasování  :  pro -6 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 36/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
Zprávu ze schůze kulturní komise,kalendář akcí na rok 2015 ,výdaje na kulturní akce dětský maškarní ples 
500,-Kč,dětský den -3000,-Kč,zahájení školního roku -500,-Kč,obchůzka Lucky-200,-Kč,Mikuláš 200,-Kč 
.Předání pořádání  pouti a posvícení  KDU ČSL- obci a kulturní komisy.Ještě jednou přehodnotit tombolu 
na chození masek po obci a zajištění hudby na večer.Při tříkrálové sbírce 4.1.2015 budou po obci chodit 
dvě skupiny tří králů s malými králíčky. 
 
Usnesení č. 37/12/14 
 
ZO   bere na vědomí: 
 
Špatnou komunikaci hasičů při přípravě jejich akcí.OÚ nebude předem ani po zajišťovat předpokládané 
požadavky. 
 
 
 
Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Jarmila Bartuňková   místostarostka________________________________________ 
Karel Vančura    ověřovatel zápisu__________________________________ 
Bc.Lukáš Bartuněk       ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 18.12.2014 
sejmuto: 5.1.2015  
 
 


