
USNESENÍ ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE MORAŠICE 
 

Pořádané dne 19.11.2015 
 
Usnesení č. 1/9/15 
 
Zastupitelstvo s c h v a l u j e :  
 
-zapisovatele zápisu :Eva Vránová    
-ověřovatele zápisu :Bc.Lukáš Bartuněk,Karel Vančura 
 
 následující program zasedání ZO  
 

1. Zahájení 
2. Kontrola usnesení 
3. Smlouva o budoucí smlouvě VB 
4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce 
5. Žádost o pronájem pozemku 
6. Odměna za výkon funkce 
7. Jmenování člena do výborů 
8. Příkaz ke kontrole hasiči 
9. Příkaz k provedení inventarizace obce 
10. Volba zástupce obce pro jednání  o pozemkové úpravě 
11. Rozpočtové opatření 
12. Různé 
13. Různé 
14. Závěr 

 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 2/9/15 
 
ZO bere na vědomí: 
Zápis ze schůze kontrolního výboru ,který tvoří přílohu zápisu ZO,vše bylo v pořádku. 
 
Usnesení č. 3/9/15 
 
ZO   schvaluje: 
o   budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu ,,Morašice,přípojka NN,kaplička“ na pozemku 
p.č.1060/1 v k.ú.Morašice 
 
Hlasování  :  pro- 6, proti- 0, zdržel se-1(Vlastimil Herman) 

 
Usnesení č. 4/9/15 
 
ZO   bere na vědomí : 
zprávu z dílčího přezkoumání  hospodaření obce za rok 2015 ,které se uskutečnilo 27.10.2015 .Při dílčím 
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 
Usnesení č. 5/9/15 
 
ZO   schvaluje: 
záměr pronájmu pozemku p.č. 541/1 –orná půda o výměře   320m2    na zahradu. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 6/9/15 
 
ZO schvaluje: 



odměnu za výkon funkce nového zastupitele p.Vlastimila Hermana a to od 1.12.2015 ve výši 460,-Kč. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 7/9/15 
 
ZO   schvaluje: 
pana Vlastimila Hermana jako člena kontrolního a finančního výboru ,dnem jmenování. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 8/9/15 
 
ZO   schvaluje: 
příkaz k provedení kontroly požární ochrany a zásahové jednotky obce Morašice za rok 2014,kontrolu 
provede pan Vlastimil Herman. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 9/9/15 
 
ZO schvaluje: 
Příkaz k provedení inventarizace účetní jednotky  za rok 2015 a složení inventarizační komise - předseda 
Bc.Lukáš Bartuněk, členové -Karel Vančura,Lucie Ulrychová 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 10/9/15 
 
ZO   schvaluje: 
Starosty obce jako zástupce obce ,který bude jednat při p pozemkové úpravě ve Skalici za obec Morašice. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 11/9/15 
 
ZO   schvaluje: 
Rozpočtové opatření č, 6,7,8,9,které tvoří přílohu zápisu. 
 
Hlasování  :  pro -7 proti –0, zdržel se-0 
 
Usnesení č. 12/9/15 
 
ZO   bere na vědomí:: 
-informace o kontrolním dni na ČOV v Hostěradicích ,o dodatku č.3 ke smlouvě o dílo a možnosti získání 
dotace až 75 % na zvýšené náklady stavby. 
-informace o aukci energií a nového dodavatele pro rok 2016 ,kterým je pro el.a plyn Eon. 
-přípravu kalendáře kulturních akcí a vypuštění některých akci 
-informace o dopise neznámého pisatele 
-žádost o  další zasíťování nových stavebních pozemků 
-cenovou nabídku na led VO a půjčovné na kroje 
 
Usnesení č. 13/9/15 
 
 
ZO schvaluje: 
zrušení odměn neuvolněným členům ZO 
 
Hlasování :  



pro- 3 (p.Vančura,p.Herman,p.Ulrychová) 
proti- 4(p.Bartuněk,p.Bartuňková,p.Křepela,p.Weis) 
zdržel se -0 
 
usnesení 9/9/15 nebylo schváleno. 
 
 

 
 
 
 
 

Zdeněk Weis starosta obce_________________________________ 
Jarmila Bartuňková   místostarostka________________________________________ 
Br.Lukáš Bartuněk     ověřovatel zápisu__________________________________ 
Karel Vančura       ověřovatel zápisu_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ i el. desce dne: 
vyvěšeno : 26.11.2015 
sejmuto: 14.12.2015  
 
 


